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A

واآلخرين األولني سيد نبينا حممد عىل والصالة والسالم رب العاملني، هللا احلمد
بعد:  أمجعني، أما وصحبه آله وعىل عليه اهللا صىل

خذهلم  من يرضهم احلق ال عىل Sطائفة حممد من أمة جعل تعاىل اهللا فإن
الساعة. قيام إىل من خالفهم وال

يف العلم يغرسون الذين وهم بالعلم، وفضلهم غرسهم الذين اهللا غرس فهم
اهللا قيضهم وهم الذين أنبيائه، ورثة ليكونوا ارتضاهم وهم الذين عباده، قلوب
نث ¯ ° ± ²  تعاىل: قال العبّاد كبري، عىل العلامء وفضل الدين، هذا حلفظ

مث  (فاطر: ٢٨). ´  ³

ائِرِ سَ ىلَ عَ رِ بَدْ الْ ةَ لَ يْ لَ رِ مَ الْقَ لِ ضْ فَ كَ ابِدِ الْعَ ىلَ عَ ِ املِ الْعَ لَ إِنَّ فَضْ (...وَ :S وقال
وا ثُ رَّ وَ إِنَّامَ ا ً مهَ دِرْ الَ وَ ا ينَارً دِ وا ثُ رِّ وَ يُ ْ ملَ بِيَاءَ نْ األَ إِنَّ وَ بِيَاءِ نْ األَ ثَةُ رَ وَ ءَ امَ لَ الْعُ إِنَّ وَ بِ اكِ وَ الْكَ

.(١)( افِرٍ وَ ظٍّ بِحَ ذَ أَخَ هُ ذَ أَخَ نْ مَ فَ مَ لْ الْعِ

وهو له ذكره، عليه أجره وبقي مات جر عند غريه ثم علمه زرع إذا العامل وإن
الراغبون. فيه ورغب املتنافسون فيه تنافس ما أحق وحياة أخر وذلك ثان عمر

وبذل اجلهد الكثري، لإلسالم قدم ،~ ابن عثيمني العالمة شيخنا هو وها
واملحارضات، والفتاو، واملؤلفات، الدروس، طريق عن املسلمني، أجل نفع من

والعمل اخلريي.



أيب داود (٣١٧/٣) رقم (٣٦٤١). سنن يف األلباين وصححه وغريه، داود، أبو (١) رواه
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تكلف، يبسط  دون منه العلم ينساب احلجة، قوي العلم، غزير ~ كان لقد
ال الرسيرة، نقي القلب، الزهد، رقيق ظاهر حد سواء، عىل والكبري للصغري نفسه

وال حيقد. حيسد

فقد علمه، من حيرموا الناس مل عامة حتى وبعد مماته، حياته يف فضله ظهر وقد
عنه ينرصف فال ويسأله أحدهم فيوقفه إىل املسجد طريقه يف وهو كانوا يقابلونه
املسائل، فال كثري من يف إليه يرجع كان العلم وطالب بإجابته، غليله يشفي حتى
مل اجلامعة طالب حتى منه، تعلمه انرشاح الصدر ملا نفسه من جيد حتى عنه يربح

الشفيق. واملوجه الفطن، واملعلم احلاين، كاألب هلم كان فقد خريه، حيرموا

عىل نفع ـ تعاىل اهللا بعد ـ املعني نعم  هلم  كان فقد األساتذة واإلداريون وأما
وفضله القريب علمه من حيرم فلم ونجاح، فالح كل والسري باجلامعة إىل الطالب،

والبعيد.

سائراً  املسلمني، حلاجات قاضياً حوله، والتواضع ملن البرش دائم ~ وكان
العاملني. والعلامء الصاحلني، درب عىل

وجهوده مميزاته القارئ بيان بعض يدي أضعها بني التي القليلة السطور ويف
سعود اإلسالمية بن حممد اإلمام جامعة مع رحلته طيلة حياته العلمية وفضله يف

القصيم. بجامعة حالياً واملسامة ـ سابقاً، القصيم فرع

سرية حول التساؤالت بعض فيها استبانة طرحت وضعت البحث فائدة ولتامم
بعض  بتوزيعها عىل وقمت تدريسه، خالل فرتة ومواقفه وجهوده ~ شيخنا
وقد القصيم، اإلسالمية بجامعة والدراسات الرشيعة كلية يف عارصوه ممن طالبه
يف الشيخ مع هلم املواقف  وبعض آرائهم  من طرفاً  وذكرت أكثرهم، استجاب 

تلك االستبانة. نتائج إىل اخلامتة يف وسأشري البحث، هذا صفحات
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لشيخهم، وفاءً الطلب هلذا استجابوا الذين مجيع اإلخوة أشكر أن يفوتني وال
حسناهتم. موازين يف ذلك وجعل اهللا خري اجلزاء فجزاهم

العثيمني حممد الشيخ (جهود الندوة املباركة هذه يف أشارك أن حرصت وقد
اجلامعي)  يف التعليم ومنهجه عثيمني ابن (جهود الشيخ موضوع وأخذت العلمية)،
عام ١٤٠٣إىل عام من  عاماً عرش ثامنية  طيلة اجلامعة  يف الشيخ عارصت ألين
عميل أثناء منه استفدت وقد الكثري، منه ١٤٢١هـ وسمعت منه الكثري، وتعلمت

الكلية. يف

للمصادر بالفهارس وذيلته وخامتة، مباحث مقدمة وثالثة يف البحث جاء وقد
كالتايل: ذلك وتفصيل واملوضوعات، واملراجع

املقدمة.  •

مطالب: ثالثة وتعليمه، وفيه عثيمني نشأته ابن الشيخ املبحث األول:  •

بسريته ~. التعريف األول: املطلب ـ

نشأته ~. الثاين: املطلب ـ

وشيوخه. تعليمه الثالث: املطلب ـ

مطالب: وفيه ثالثة التعليم، يف ~ منهجه الثاين: املبحث  •

التدريس. يف طريقته املطلب األول: ـ

طالبه. مع التعامل يف أسلوبه الثاين: ـ املطلب

التدريس. يف منهجه من الطالب له واستفادهتم حمبة الثالث: املطلب ـ

مطالب: وفيه مخسة اجلامعي، التعليم عىل ~ أثره الثالث: املبحث  •

اجلامعة. لطالبه يف ونصائحه توجيهاته األول: املطلب ـ
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الطالب. نفع عىل حرصه الثاين: املطلب ـ

الطالب. نفوس يف اإلسالمية والقيم لإلخالص غرسه املطلب الثالث:  ـ

اجلامعي. التعليم وآثاره يف الرابع: جهوده املطلب ـ

مع  والتعامل اجلامعي التعليم يف للشيخ خاصة مواقف اخلامس: املطلب  ـ
والطالب. اإلداريني

اخلامتــة.  •

موازين وأن جيعلها يف كاتبها وقارئها، الكلامت بتلك أن ينفع تعاىل أسأل اهللا
واحلمد جناته، يسكنه فسيح وأن العثيمني، يغفر لشيخنا وأن نلقاه، يوم حسناتنا

حممد. نبينا عىل وسلم اهللا وصىل وآخراً، أوالً هللا
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األول املبحث
مطالب: ثالثة  وفيه  

بسريته ~: التعريف األول: املطلب *

الفريض، املحدث الفقيه املفرس العالمة اإلمام هو الشيخ ونسبه: اسمه : أوالً
عثيمني، بن حممد بن بن صالح حممد عبداهللا عرش، أبو اخلامس أحد جمددي القرن

املشهورة. متيم بني قبيلة إىل نسبه ينحدر

حمافظات  أكرب من عنيزة حمافظة يف ~ شيخنا  سامحة ولد والدته: ثانياً:
١٣٤٧هـ. عام من رمضان شهر من والعرشين السابع يف منطقة القصيم

عمه سليامن بن  ابنة بداية حياته يف ~ العثيمني الشيخ تزوج أرسته: ثالثاً:
األوىل  زوجته وفاة بعد ~ تزوج ثم والدة، إثر عىل توفيت العثيمني والتي حممد
منها مل ينجب سنوات مخس معه وظلت العفيسان الزامل الشيخ عبدالرمحن ابنة
منها والتي أنجب الرتكي إبراهيم بن حممد عبداهللا بنت أم بعدها تزوج ثم فطلقها،
الرحيم. وعبد وعبدالعزيز،  وإبراهيم، وعبدالرمحن، عبداهللا، وهم ذكور مخسة
بن سامي الشيخ ومها طالبه خرية من  لطالبني منهن اثنتني زوج بنات؛ وثالث

القصيم. بجامعة األستاذان املصلح، عبداهللا بن خالد والشيخ الصقري، حممد
صالح العثيمني  عبداهللا بن الدكتور األستاذ األول: اثنان، اإلخوة من ~ وله
التاريخ قسم رئيس وكان بالرياض، سعود  امللك  جامعة يف متقاعد أستاذ وهو
يف عضو أنه كام العاملية فيصل امللك جائزة عام وهو أمني تقاعده، قبل باجلامعة
يعمل  العثيمني، وكان صالح بن عبدالرمحن والثاين: السعودي. الشور جملس
أن والتقنية، كام للعلوم عبدالعزيز امللك مدينة واإلدارية يف املالية للشؤون مديراً
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العثيمني. سليامن بن حممد الشيخ عمه ابن زوجة هي شقيقة واحدة ~ للشيخ
:~ نشأته الثاين: املطلب *

أرسته  وكانت والتدين، باالستقامة معروفة حمافظة أرسة يف تعاىل، اهللا رمحه نشأ،
اشتهرت وقد  القصيم، منطقة حمافظات أشهر  من وهي  عنيزة، مدينة يف تسكن
شيخنا بدأ وقد ،~ السعدي عبدالرمحن العالمة الشيخ أمثال الكبار  بعلامئها

يديه.  عىل أمته حتى ألمه جده عىل القرآن للعلم بحفظ طلبه ~
استغالله  ذلك العلم، ودليل عىل طلب حرصه صغره منذ ~ عليه وبدا

إىل املشائخ. واجللوس النافعة، وحفظ املتون، القراءة يف لوقته
الذكاء  منه رأ  ~ السعدي العالمة شيخه يدي  بني  جيلس بدأ وعندما

العلم. لطلب حللقته وتفريغه انضاممه عىل وعمل عليه، والنجابة فحرص
والزراعة الفالحة إىل توجه الناس عنيزة حمافظة يف األوقات من وقت جاء وقد
العثيمني وأعاممه الشيخ  والد وقام فيه، النخيل بغرس ـ وقيامهم الرمة بوادي ـ
عىل يعينهم الدنيا من يشء  عىل للحصول الوادي ذلك بزراعة أبناؤهم ومعهم

.~ العثيمني من ضمنهم آنذاك الشيخ وكان العيش،
السعدي  الشيخ افتقده وقد  سنوات، ثالث  ملدة معهم يعمل  ~ واستمر
فطلب  العلم، طلب عن بالزراعة انشغل أنه فعلم أخباره، عن وحتر ~
باملسجد  حلقته يف ابنه ليواصل دراسته أن يرجع والده من ~ السعدي الشيخ

العلم. عىل طلب من حرص ابنه ملا رأ ذلك عىل والده فوافق
وبدأ مشوار حياته ،~ الشيخ العلم من طلب  يف اجلد بداية هذه وكانت

الشيوخ. حرضهم من ومن ~ الشيخ السعدي من االستفادة يف العلمية

ركبتيه  وأسند والزم حلقاهتم العلامء أحضان بني ـ ~ ـ شيخنا نشأ وهكذا
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العلوم. أنواع شتى اليشء الكثري من مبكرة سن يف وهو ركبهم، فأدرك إىل

تعليمه وشيوخه: الثالث: املطلب *

ذكرت سابقاً  كام أتم حفظه حتى بقراءة القرآن حياته أول يف ~ شيخنا بدأ
لطلب اجته ذلك بعد ثم دامغ، آل سليامن بن عبدالرمحن ألمه جده عىل قرأه وقد
أمارات عليه وقد ظهرت اآلداب، فنون وبعض واحلساب اخلط بتعلم وبدأ العلم،
حيصل أضعاف واجتهاد جعله وجد وحرص، مهة ذلك وصاحب والذكاء، النبوغ

سنه. مثل يف وزمالؤه أترابه حيصل ما

عهد  حيث خاصة ابن سعدي ~ عناية العالمة شيخه به اعتنى ولقد
عبدالعزيز بن والشيخ حممد الصاحلي عيل ومها الشيخ تالميذه كبار من اثنني إىل
من املخترصات بعض عليهام ـ حممد ـ شيخنا فقرأ التالميذ، صغار لتعليم املطوع
والفقه،  العقيدة، من مقروءاته  ~ ع نوّ وقد وغريه،  سعدي ابن الشيخ كتب

من العلوم. وغريها والنحو،

أن  بعد ترك ~ عنيزة ولقد والتعليم، بالعلم حافلة ~ حياة شيخنا عاش
هناك، العلمية باملعاهد ليلتحق إىل الرياض وسافر عنهم، وأخذ علامئها عىل جلس

نفسه:  ~ عن الشيخ يقول

والتحقت الثانية السنة من العلمي املعهد دخلت العلمية املعاهد فتحت أن (بعد
عبدالرمحن الشيخ  من استأذنت  أن وبعد الصاحلي، عيل الشيخ من بمشورة به
خاص  قسمني: إىل ينقسم الوقت  ذلك يف العلمي املعهد  وكان  ~ السعدي
أنه يقفز بمعنى أن شاء الوقت من ذلك وكان يف اخلاص يف القسم فكنت وعام،
فإذا نجح الثاين العام أول يف خيتربها ثم أثناء اإلجازة املستقبلة له يف السنة يدرس
يف الرشيعة بكلية  التحقت  ثم الزمن اخترص وهبذا بعدها التي  السنة إىل انتقل
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منها)(١). وخترجت انتساباً الرياض

الرياض  يف وجوده واستغل  العلمي، الرياض  معهد يف ~ شيخنا درس
عليه  قرأ  الذي   ~ باز بن عبداهللا بن عبدالعزيز الشيخ شيخنا عىل بالدراسة
تيمية، وبعض ابن اإلسالم شيخ رسائل وبعض البخاري، أبواب صحيح من بعضاً
عبدالعزيز بالشيخ تأثرت (لقد :~ العثيمني حممد شيخنا يقول الفقهية، الكتب
أيضاً، جهة األخالق من به وتأثرت باحلديث، العناية اهللا، من جهة حفظه باز، ابن

للناس)(٢). نفسه وبسط

بالرياض  الرشيعة كلية يف درس العلمي املعهد من ~ شيخنا خترج وبعد
س  عنيزة ليدرّ عاد إىل النظامية بالرياض دراسته ~ استكمل أن وبعد منتسباً.
سعود بن حممد اإلمام جامعة فرع فتح ملا ثم افتتح فيها، الذي العلمي املعهد يف
وأصول الرشيعة كلية يف فيه للتدريس ـ ـ العثيمني انتقل الشيخ بالقصيم اإلسالمية
يف عضواً عنيّ ثم عاماً، عرشين عىل ما يزيد الكلية جملس يف وأصبح عضواً الدين
املنصب  هذا يشغل وهو ~ وتويف السعودية العربية باململكة العلامء كبار هيئة

عنيزة. يف الكبري اجلامع وخطابة املسجد اجلامعة فرع يف التدريس إىل باإلضافة

حيث  عنيزة الكريم يف القرآن حتفيظ مجعية يف ~ إسهام متميز للشيخ وكان
عن اهللا فجزاه والطالب فيها العاملني مع وتفاعل منهجها  ورسم نشاطها تابع 

خرياً. اجلميع

إلمامة  املشايخ بعض هبا وجوده أثناء شح رُ إىل عنيزة ~ شيخنا عودة وبعد
ترشيح شيخنا فتم جداً، قصرية إال مدة ذلك عىل يستمروا مل لكنهم الكبري، اجلامع
مكان  بالتدريس ~ القيام وعندها بدأ الكبري، اجلامع إلمامة العثيمني بن صالح حممد

البنكاين (٢١٠/١). إسالم طلب العلم، ماجد يف العلامء كتاب رحلة (١)

البنكاين (٢١٠/١). إسالم طلب العلم، ماجد يف العلامء كتاب رحلة (٢)
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الربية رب «فتح وهو له كتاب أول ألف حني ١٣٨٢هـ، عام إال بالتأليف يقم ومل شيخه،
العقيدة». يف ابن تيمية «احلموية شيخ اإلسالم لكتاب تلخيص وهو احلموية» بتلخيص

~ كان قد عرض  الشيخ آل بن إبراهيم حممد الشيخ سامحة أن واجلدير بالذكر
للمحكمة  أصدر قراراً بتعيينه رئيساً القضاء، بل ليتوىل ~ عىل شيخنا ألح بل
مراجعات واتصال اإلعفاء وبعد طلب شيخنا ابن عثيمني لكن باألحساء الرشعية
وتوىل  القضاء منصب من بإعفائه ~ إبراهيم بن  حممد الشيخ سمح شخيص

عنيزة العلمي. معهد يف التدريس

شــيوخه: *

بعضهم  أجالء، من عدة شيوخ للعلم طلبه يف ~ ابن عثيمني استفاد الشيخ
هؤالء: ومن النظامية، للدراسة سكنها حينام الرياض وبعضهم يف مدينة عنيزة، يف

كانت  الكبار، أحد العلامء السعدي ~ عبدالرمحن الشيخ القصيم عالمة ـ
الطالب مئات يديه عىل تتلمذ والتأليف، والكتابة بالدعوة متواصالً جهاداً حياته
يف اململكة علامء من كبار بعضهم إن بل املعارصة، العلمية احلركة أقطاب من وهم
ومنهم اآلخرة، الدار إىل ومىض والتعليم بالعلم حياته أفنى من منهم هذا الوقت،
شيخنا يديه عىل تعلم وقد اهللا بالصحة والعافية، متعهم ـ بقوة يعطي يزال من ال

يديه. عىل ويتدرب من علمه ينهل مدة طويلة والزمه ابن عثيمني

وعرض التدريس طريقة يف كثرياً به تأثرت (إنني عثيمني: ابن شيخنا  يقول
األخالق ناحية من به تأثرت أيضاً وكذلك واملعاين، باألمثلة للطلبة وتقريبه العلم
إىل  ويضحك الصغري يامزح والعبادة، العلم يف قدر عىل ~ وكان الفاضلة،

رأيت أخالقاً)(١). من أحسن شاء اهللا من ما وهو الكبري،

١٤٢٤هـ. للنرش، ط٤، الثريا دار اهللا، رمحه البن عثيمني، ثالثة األصول، رشح (١)
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التوحيد، منها: كثرية يف أبواب ـ السعدي ـ شيخه عىل العثيمني شيخنا قرأ وقد
احلديث، ومصطلح والفرائض، الفقه، وأصول والفقه، واحلديث، والتفسري،

والنحو، والرصف.
ظهرت  عنده عظيمة له منزلة وكانت قوية، مالزمة ~ شيخنا الزمه وقد
شيخه فراسة وكانت بعده، من شيخه مسؤولية لتحمل إعداده وهتيئته يف آثارها
والتدريس، فرمحهام اهللا املكتبة عىل والقيام اجلامع إمامة يف خلفه حيث صائبة فيه

واسعة. رمحة
للمملكة  العام املفتي باز ~ بن عبداهللا بن عبدالعزيز الشيخ العالمة ـ سامحة
درس واإلفتاء، العلمية البحوث وإدارة العلامء هيئة كبار ورئيس السعودية العربية
عىل ابن درس حيث النظامية، للدراسة الرياض إىل عثيمني ابن انتقل عليه حينام
وبعض البخاري، صحيح عليه  قرأ وقد سعدي، ابن بعد الثاين  شيخه وهو باز
وفاته، حياته وبعد يف خرياً ـ باز ابن عىل شيخه ـ يثني وكان الشيخ حممد الفقه، كتب
عنه: يقول عبدالعزيز وكان  الشيخ شيخنا رأي وهذا دروسه يف يقول ما وكثرياً
من جهة باحلديث وتأثرت به العناية جهة من باز بن عبدالعزيز بالشيخ تأثرت (لقد

نفسه للناس). وبسط األخالق أيضاً
(١٣٩٣هـ) عام يف املتوىف الشنقيطي املختار  حممد بن األمني حممد الشيخ ـ
إيضاح  يف البيان (أضواء صاحب املشهور اللغوي هذا العرص يف املفرسين أبرز أحد

بالقرآن). القرآن
علامء العرص، واستفاد من أبرز وكان بالرياض، املعهد العلمي يف الشيخ عليه درس

املسائل. وبسط العلم، وغزارة االستنباط، دقة يف فائدة عظيمة الشيخ العثيمني منه
من الدرر علينا اهنالت درسه الشنقيطي شيخنا ابتدأ (إذا عثيمني: ابن عنه يقول
من وفحل جهبذ من العلامء أمام أننا فعلمنا الزاخر علمه الفوائد العلمية من بحر
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وورعه). وزهده وخلقه وسمته علمه من فاستفدنا فحوهلا

وقد درس  ابن سعدي، طالب صغار يعلم كان الصاحلي محد الشيخ عيل بن ـ
العلوم. بعض عليه العثيمني

العقيدة الطحاوية) و  (خمترص العثيمني عليه قرأ عبدالعزيز املطوع بن حممد ـ الشيخ
(األجرومية) قرأ عليه سعدي، وكذا ابن لشيخه كالمها الفقه يف السالكني) (منهاج

والرصف. النحو يف و(األلفية)

الفقه،  كتب بعض العثيمني عليه قرأ عودان بن عيل بن الشيخ عبدالرمحن ـ
يف الفرائض. عليه قرأ وكذا

قرأ  وقد ألمه عثيمني ابن الشيخ جد دامغ آل سليامن بن عبدالرمحن ـ الشيخ
حفظه. أتم حتى القرآن عليه

وفاتــــــه: *

عليه وصىل األربعاء ١٤٢١/١٠/١٥هـ، يوم يف تعاىل، اهللا رمحه شيخنا، تويف
مكة. يف ١٤٢١/١٠/١٦هـ، ودفن اخلميس: عرص احلرام املسجد يف املسلمون

فقد وتقديرهم لعلمه وفضله، له، الناس حمبة شاهداً عىل شيخنا جنازة وكانت
الَ قَ ا فَ ً ريْ خَ ا يْهَ لَ عَ ا نَوْ ثْ أَ فَ ةٍ نَازَ بِجَ وا رُّ يقول: (مَ < أنس عن ومسلم البخاري رو

رُ  مَ عُ الَ قَ ، فَ بَتْ جَ وَ : الَ قَ فَ ا، � ا رشَ يْهَ لَ ا عَ نَوْ ثْ أَ  فَ رَ خْ وا بِأُ رُّ مَ مَّ ثُ ، بَتْ جَ وَ :S بِيُّ النَّ
ا  ذَ هَ وَ ، ةُ نَّ َ اجلْ لَهُ بَتْ جَ وَ فَ ا ً ريْ خَ يْهِ لَ عَ مْ تُ يْ نَ ثْ أَ ا ذَ هَ ال: قَ ؟ بَتْ جَ وَ ا مَ < ابِ طَّ َ اخلْ ابْنُ

.(١)( ضِ رْ األَ يفِ اهللاِ اءُ دَ هَ شُ نْتُمْ أَ ارُ النَّ هُ لَ بَتْ جَ وَ فَ ا � رشَ يْهِ لَ مْ عَ تُ يْ نَ ثْ أَ

فيمن ـ باب اجلنائز كتاب ـ مسلم عىل امليت (١٢٧٨)، الناس ثناء باب ـ اجلنائز كتاب البخاري ـ رواه (١)
.(١٥٧٨) املوتى من رش أو خري عليه يثنى
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الثاين املبحث

مطالب: ثالثة وفيه ، ~ 

التدريس طريقته يف األول: املطلب *

يقول:  والتعليم، حيث التدريس سعدي يف ابن منهج شيخه ~ سلك لقد
وتقريبه التدريس وعرض العلم طريقة يف ـ كثرياً سعدي بابن أي ـ به تأثرت (إنني

واملعاين)(١). للطلبة باألمثلة

واالهتامم  العلمية املتون حفظ يف اجلامعة عىل طالبه حيث ~ الشيخ فكان
هلم. وتقريبها بتوضيحها يقوم وكان رشوحها، بقراءة

والعقيدة  التفسري واحلديث من الرشيعة بعلوم باالهتامم ~ يوصيهم وكان
وغريها. والعربية والفرائض وأصوله والفقه

منه واالستنباط  عليه، احلكم وبناء بالدليل، العناية إىل يوجههم أيضاً وكان
واملتلقي. أكثر طمأنينة للعامل ذلك ليكون

من الرتجيح وجه بيان مع الدليل، قوة عىل املبني بالرتجيح أيضاً واالهتامم
بدالئلها، املسائل عليه أن يتلقى جيب (طالب العلم :~ قال املعقول. أو املنقول

وتعاىل)(٢). سبحانه اهللا عند ينجيه وهذا الذي
فهمه، عليهم يعرس فيام ومناقشته رشحه، ملا املراجعة كثرة عىل حيثهم وكان

وجترد. بموضوعية املناقشة أن تكون عىل واحلرص
يمكن  بحيث طالبه، تدريس يف  والسهلة اخلاصة طريقته  ~ له وكانت

١٤٢٤هـ.. للنرش، ط٤، الثريا دار اهللا، رمحه عثيمني األصول، البن ثالثة رشح (١)
املستقنع (١٦/١). زاد عىل الرشح املمتع (٢)
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بحيث هلم، تدرس  التي العلمية  باملواد املرتبطة اجلادة االستفادة من الطالب
أن هذه وجد وملا الطالب، من األسئلة بعض يتخلله ثم معيناً وقتاً خيصص للدرس
إىل األسئلة ل أجّ الطالب بعض الدرس وتشوش عىل أوقات بعض تضيع الطريقة

املتاح. الوقت حسب الدرس هناية

املسائل  وحترير كثرياً بالبحوث يكلفهم أنه عىل طالبه ~ حرصه من وكان
إىل والوصول والتدقيق البحث ناحية بالنفع من عليهم ذلك يعود بحيث املشكلة،
حيث طالبه، من كثري عىل لذلك أثره وكان الرشعي، الدليل املبني عىل الرتجيح
إىل والتي حتتاج الدقيقة املسائل من كثري الوصول إىل حل يف االجتهاد من مكنهم
أمام والرسائل، ويناقشها البحوث تلك عليه تعرض كبري، فكانت ووقت جهد

والتحري. بعد البحث الثمرة عىل احلصول كيفية طالبه، ليعلمهم

له  زيارة يف املشايخ اإلخوة بعض مع كنا أننا لطالبه ~ من آخر تكليفه ولعل
النوازل عن قنوت وسألناه ١٤٢١/٧/٢٧هـ األربعاء: يوم رجب شهر أواخر يف
من فيها ورد ما وحترص املسألة، هذه تبحث لعلك يل: وقال بكالم قوي، فتكلم
لكن اهللا. إن شاء فقال: ذلك؟ تقرأ أن عىل له: فقلت العلم. أهل النصوص وكالم

ذلك(١). قبل ~ عاجلته املنية

نفوسهم  يف والثقة اهلمة  ليزرع املبتدئني طالبه صغار يكلف  ~ إنه بل
النقاط اآلتية: طالبه يف مع منهجه ويتلخص

من  واالستفادة العلمية املتون  بحفظ والتوجيه الرشيعة، بعلوم  العناية  ١ـ
إىل اإلكثار  والسنة، وتوجيههم الكتاب من بالدليل االهتامم مع هبا، اخلاصة الرشوح

هلم. تدرس التي والتكرار للمواد من املراجعة

للباحث (١٨/٢). الشيخني، مع لقاءايت (١)
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واالستفادة  االستنباط عىل وتدريباً هلم تشجيعاً املسائل ببعض تكليفهم ٢ـ
العملية. واملامرسة

أو تأخريه الدرس وتقديم الكتاب يف اختيار حتى طالبه عىل رأيه فرض عدم ٣ـ
تعويد هذا ويف رأيه عىل الطالب رأي يقدم ما وكثرياً وهكذا، الفالين البدء باملتن أو
تواضعه يدل عىل بل الشيخ عىل ذلك غضاضة وليس يف احلق لزوم للطالب عىل

الرأي. يف معه وإرشاكه طالبه

عىل زمالئه  الطالب فيلقي الشيخ، بحضور الكلامت عىل الطالب تدريب ٤ـ
للطالب عىل تدريب ذلك يف الطالب ليكون عىل املالحظات مستعدون إلبداء وهم
لد فأنبت ذلك اهلادفة، واملالحظة الرأي إبداء عىل اآلخرين اإللقاء، وإلخوانه
العلمية املواد من لالستفادة النفس وصفاء الذهن احلرص عىل حضور الطالب

عليهم. تعرض التي

هلم  وهتيئة هلممهم وشحذاً هلم طالبه تدريباً بعض الدروس لبعض إسناد ٥ـ
وبعد يف حياته طالبه من كثري عىل الفعال األثر  له األمر هذا وكان الناس، لنفع
توجيهاته من استفادوا اجلامعة قد يف له من حرضوا أغلب جتد ولذا ،~ وفاته

ميرساً. سهالً هلم العلم عىل إيصال واحلرص الناس، مع يف كيفية التعامل

طالبه مع التعامل أسلوبه يف الثاين: املطلب *

تالمذته،  مع والشيخ أبنائه، مع األب كتعامل طالبه مع يتعامل ~ كان
إىل أعىل الوصول مصاحلهم، جمتهداً يف عىل عليهم، حريصاً شفيقاً هبم، رحيامً فكان
العلمي يف التحصيل مما جعلهم يبذلون قصار جهدهم االستفادة هلم درجات

املفيد.

تفقده  هبم من رفقه وكان منهم، وخاصة املبتدئني بطالبه رفيقاً ~ كان وقد
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وصعوبات، مشاكل من يعرتهيم ما وحرصه عىل حل كل  الشخصية، ألحواهلم
معنوية. كانت مادية أو وسواء

فيام  وخاصة ومقرتحاهتم، آرائهم إىل استامعه لطالبه ~ من تواضعه وكان
املناقشة، عىل احلرص كل حريصاً فكان يدرسوهنا، التي العلمية املادة حول يدور
الرشعي الدليل قوة عىل اعتامداً بالرتجيح واخلروج األدلة، رسد مع  واحلوار،

والسنة. الكتاب من الصحيح
ازدراء وعدم احلق، إىل للوصول والدقة بالتحري يوصيهم دائامً وكان 
عىل ذلك االعتامد بعد يكون ثم األقوال جلميع يستمعوا أن عليهم بل املخالف،

الصحيح. الدليل
يثبت الذي هو العمل ألن بالعمل، العلم ربط عىل احلرص هلم توجيهه من وكان
مصداقاً ذلك خمالفة من حيذرهم وكان نرشه، عىل صاحبه ويقويه، ويعني العلم،
}  |{  z  y  x  w   v u  tنث تعاىل: اهللا لقول 
أسفاراً، حيمل كاحلامر  فهو يعمل أن دون تعلم من فإن ،(٤٤ (البقرة: ~مث  

معاً. والعمل بالعلم تتصف التي هي الصاحلة والقدوة
منضبطاً  الصاحلني، بسمت ملتزماً يرونه نفسه، يف صاحلة قدوة ~ كان وقد
متواضعاً لطالبه، علمه سبيل إيصال باذالً للجهد يف ملتزماً بدروسه، مواعيده، يف
الكبري األثر له يف توجيهاته، وهذا يشدد يعنف، وال حيقر، وال فال تعامله معهم، يف

وإرشاداته. لتوجيهاته وسامعهم له، واحرتامهم أعينهم، يف شأنه رفع يف

الصادقة  القدوة سو منه يرون فال وهنيه، وأمره نصحه، يف صادقاً ~ وكان
فتعلموا منه وعلمه، أخالقه معني من استفادهتم عظمت وقد وتعمل، تتكلم التي
وطلب الشاذة، املسائل اخلوض يف عن والتورع العلم، يف طلب واإلخالص الصدق،

يرشحها. التي املسائل شتى يف والسنة الكتاب واالعتامد عىل مظانه، من الدليل
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تصحيح  عند اجلامعة يف تعامله مع طالب دقته صور ومن ا، دقيقً ~ كان
الطالب واحداً يعطي فربام ذلك يف الدقة متحرياً كان أنه ورصد الدرجات، األسئلة
يراجعه الطالب يف وربام الزيادة، ال يستحق أنه ير ملا يزيده وال درجة ثامنني من

غريها. يزيده وال فيضيفها له فيها الشيخ وهم درجة نصف

سالمة بن عبدالرمحن الدكتور. لنا يذكرها التي املواقف من موقف وهذا
طالباً أن للكلية وكالتي أثناء (..أذكر :9 قال بالكلية عمله فرتة أثناء املزيني
من وطلبنا  حتديداً، أذكر ال درجتان أو  درجة  عليه وبقي  الشيخ  مقرر يف رسب
هبا نجح لو والتي هبا رسب التي الوحيدة املادة ألهنا  للطالب يراجع أن الشيخ
يستحقه الذي هذا ذلك وقال: فرفض الشيخ عىل األمر فعرضنا الكلية لتخرج من

الطالب)(١).

يظلم ال فكان إليه، وكلت األمانة التي عىل وحرصه ورعه عىل وهذا موقف يدل
سليامن بن أمحد الدكتور. يقول درجاهتم، يف يدرسون عنده ممن طلبته أحداً من
وأجر بالقصيم كلية الرشيعة يف العقيدة ملادة درسنا (فعندما :9 العريني
اإلجابة أوراق أحرض يليه الذي  السبت األحد ويف يوم السنة أعامل امتحان لنا 
ومن اقرؤوها، وقال األوراق لنا فسلم الثامنني، الطالب يفوق عدد بينام مصححة،
أحد من الدرجات أثناء التصحيح فلرياجعني. وأذكر أن يشء يف ظلمته وجد أين
العدل مع واإلنجاز اجلد أكرب! إنه فأضافها له. اهللا درجة نصف يف راجعه الزمالء

واإلنصاف)(٢).

اهللا. رمحه ابن عثيمني، الشيخ جهود حول نتائج استبانة الباحث (١)
١٤٢١هـ. شوال، ،١٧٧٧ العدد: الدعوة، جملة (٢)
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التدريس يف منهجه من له واستفادهتم حمبة الطالب املطلب الثالث :  *

واإلخالص والصدق واالجتهاد اجلد وجد إذا إال شيخه من الطالب يستفيد ال
عليه كان ما وهذا منه، ذلك ير كان إذا إال شيخه شيئاً الطالب من فال يتقبل فيه،
اخلري،  فعل عىل مواظباً نفسه، يف صاحلاً كان فقد تعاىل، اهللا رمحه العثيمني، الشيخ

إليه. داعياً

من  موقف يف تراه تكاد فال لطالبه، حيّة قدوة سابقاً ذكرت كام ~ وكان
اجلامعة، يف طالباً سواء كانوا أمامه، من بإفادة االهتامم شديد وجدته إال املواقف

العلم. الشيوخ وطلبة من كثري عن وهذا ما جعله مميزاً غريها، أو يف

الرشح، يف وسالسته أسلوبه طريقة من عظيمة استفادة منه الطالب لقد استفاد
التي النتيجة إىل اهلادف، للوصول احلوار وفتحه باب معهم، ه وردِّ بأخذه وذلك

الطالب. يريدها

وكان الدرس، من يستفيدوا لكي انتباه الطالب أمامه عىل حيرص دائامً فكان
املزيد. عىل عليه، وحثه والثناء الدرس، أثناء اجلاد الطالب عىل تشجيع يعمل

إليه وجه لبضع حلظات ولو درسه عن شارداً منهم أحداً إذا رأ وكان أيضاً
من وهذا منتبهاً لدرسه، الطالب هذا جعل إىل سبيالً فيكون ذلك سؤاالً مباغتاً،
طالبه كون ذلك فأنتج ذهنياًً، منتبهني احلارضين طالبه جعلت التي األسباب أهم
من وقت يفوت  فال والتوجيهات، الفوائد من فيه بام منتفعني بدرسه، مرتبطني

وأدلته. مسائله من وأفادوا طالبه، وقد استوعبه الدرس إال

وال  يف وجوههم، ويبش االجتهاد، عىل الطالب الضعفاء حيث ~ وكان
وتعليمه مهته، بشحذ الضعيف ربام شجع الطالب زمالئهم، بل أمام عليهم يعنف

يستشعر صعوبتها لديه. التي العلمية املادة مع التعامل كيفية
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فهو أساس  الرشعي، بالدليل االهتامم  عىل طالبه ينبه تعاىل،  اهللا رمحه وكان،
حيفظ الذي وهو إىل صحة العبادة، املوصل الطريق وهو وفعلية، قولية كل عبادة

واجلامعة. السنة منهج أهل عن الشاذة اخلارجة األفكار من املسلم

واالرتباط  طالبه، قلوب يف والسنّة الكتاب حب تعاىل، اهللا رمحه وكان يعظم،
يف وتطبيقه ذلك التزام عىل حيرصون جعل طالبه مما عليهام، املبني باملنهج احلق

اآلخرين. مع تعاملهم خالل أو من أثناء دراستهم، ذلك كان حياهتم، سواء

فكان  السهولة واإليضاح، يف غاية طالبه مع تعاىل، اهللا رمحه حواراته، وكانت
سبق، ملا الطالب ينتبه لكي بعضها أو الدروس من مىض عام بالسؤال درسه يبدأ
قبل من يسأل سوف أنه طالب كل يعلم ولكي ظهورهم، وراء مهالً يرتكونه وال
الشيخ يلقيه سؤال كل عن لإلجابة جاهزاً سبق، ملا املراجعة دائم فيكون الشيخ

.~
وحيرصون  من درسه، ويستفيدون شيخهم، حيبون الطالب جعل األسلوب وهذا

علمه. من قدر أكرب عىل حتصيل

والفكاهات  بعض املواقف برسد وذلك طالبه عىل الرسور يدخل ~ كان وقد
العلمية املادة وقوة  الدرس، مدة من طول بمللهم شعوره عنهم عند تروح التي

املرشوحة.

يف كان ذلك سبباً ربام بل والتعب، بامللل ال يشعرون مما جعل الطالب وهذا
منه. واالستفادة حضوره، لدرسه، وحرصهم عىل حمبتهم
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املبحث الثالث
مطالب: وفيه مخسة    ~ 

اجلامعة لطالبه يف ونصائحه توجيهاته األول: املطلب *

كل  يف لطالبه ناصحاً املنكر، عن  ناهياً باملعروف آمراً ~ الشيخ كان لقد
من حلظة يف ينفك فام خريي الدنيا واآلخرة، من فيه ما لكل آخذاً بأيدهيم حني،

هلم. والتوجيه ويسد النصح إال املواقف من أو موقف اللحظات،

يف حياهتم، وأن يكونوا يتعلمونه ملا التطبيق العميل طالبه هو من يتمناه كان ما وأهم
خيالف أن وال الباطن، الظاهر خيالف أن ينبغي فال وجمتمعهم، ترجتى ألمتهم حسنة قدوة

ويعلمه للناس. به يوجه ملا يمتثل من أول يكون بل علم، حيمله من ما العامل

بمظهر وظهوره طالبه،  بني وجوده أثناء التوجيهات تلك آثار ظهرت وقد
قبوهلم يف الكبري األثر هلا طالبه مع وتعامالته كانت أخالقه، فقد واملعلم، العامل،
منه وأخذهم العلم، يف طلب األخالق واالنضباط، واالجتهاد لعلمه، وتعلمهم
ما طمأن وهذا الصحيح، الرشعي الدليل عىل يعتمد أنه كان خاصة يقول ما كل

والتطبيق. بالقبول قوله يأخذون وجعلهم طالبه

والنصائح : التوجيهات تلك أهم ومن  *

انقيادهم  عىل احلرص أشد حريصاً كان فقد والسنة: بالكتاب التمسك ١ـ
من ورد ملا وحياهتم، تعليمهم نواحي كل يف عليها واالعتامد الرشع، لنصوص 
 M L K J نث قوله تعاىل: يف كام بذلك، اآلمرة الرشعية النصوص
\مث    [  Z  Y  X WV  U  T  S  R  Q  P ON

: ِامَ هبِ مْ تُ كْ َسَ متَ ا مَ وا لُّ تَضِ لَنْ ، يْنِ رَ أَمْ مْ فِيكُ تُ كْ (تَرَ :Sوقول النبي ،(١٥٣ (األنعام:
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بِيِّهِ)(١). نَ ةَ نَّ سُ وَ ،ِ اهللاَّ تَابَ كِ

يف  الشيخ ~ كان يزرعه أهم ما من القول والعمل: وهذا يف اإلخالص ٢ـ
تعاىل: يف قوله كام ذلك احلاثة عىل الرشعية النصوص من فيه ورد ملا قلوب طالبه،
من يف الصحيح ورد ١١)، وملا !  "   # $  % & '  )  (مث (الزمر: نث
هُ تُ رَ جْ هِ انَتْ كَ نْ مَ فَ  نَوَ ا مَ ئٍ رِ امْ لِّ لِكُ إِنّامَ وَ يَّاتِ بِالنِّ لُ امَ عْ األَ (إِنَّامَ :S النبي قول
ةٍ أَ رَ امْ أَوِ ا، هَ يبُ يُصِ يَا نْ لِدُ هُ تُ رَ جْ انَتْ هِ كَ نْ مَ وَ ولِهِ، سُ رَ اهللاِ وَ إِىلَ هُ تُ رَ جْ هِ فَ ولِهِ سُ رَ وَ إِىلَ اهللاِ
عىل ثمرة للعلم يكون ال اإلخالص فبدون يْه)(٢)، إِلَ رَ اجَ هَ ا مَ إِىلَ هُ تُ رَ جْ هِ فَ ا هَ جُ وَّ تَزَ يَ

غريه. عىل أو الشخص

من  الرشعي ليس للعلم طالباً الطالب يكون أن دائامً حريصاً ~ كان لقد
وأمته. وجمتمعه، نفسه، ينفع أن وإنام من أجل مال، أو منصب، أو شهادة، أجل

فيام راغبني العلمية مسريهتم فبدأوا التوجيه، هبذا طالبه من الكثري انتفع وقد
ذاك بغريب، فغالب من وما أمتهم، نفع أجل من والعطاء اجلهد باذلني اهللا، عند
ذلك  كان الدعوية، سواء شتى املجاالت يف مناصب تبوءوا ~ يديه عىل ج خترَّ
اخلري، نرش جماالت من  ذلك  غري يف أو التدريس، أو الدعوة، يف أو  القضاء،  يف
بعض التدريس يف أعضاء هيئة فمعظم ذلك، شاهد عىل خري اجلامعات وها هي

يديه. تعلموا عىل ممن اجلامعات

التمسك  إىل يوجه الصحيح: فقد كان ~ الرشعي الدليل عىل االعتامد ٣ـ
نث !  "        #  تعاىل، اهللا ألمر انقياداً عىل كل قول، وتقديمه الرشعي، بالدليل
 4   3   2   10  /  .  -   ,  +  *  )  (  '   &   %    $
(ج١ رقم ١٨٦). املشكاة يف األلباين وحسنه وصححه، يف املستدرك ، واحلاكم يف املوطأ مرسالً مالك (١) رواه
قوله ـ باب اإلمارة كتاب ـ مسلم بالنية (٥٢)، أن األعامل ما جاء باب ـ اإليامن كتاب ـ البخاري رواه (٢)

.(٣٥٣٠) بالنية األعامل Sإنام
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 r  q  p وقوله تعاىل: نث ،(٣٦ 5  6    7 8    9  مث (األحزاب:
إحد يف  قال أنه سابقاً ذكرت وقد .(٧ (احلرش:  w  v   u   t  sمث
ينجيه الذي وهذا املسائل بدالئلها، يتلقى أن عليه جيب العلم (طالب مناسباته:

وتعاىل)(١). سبحانه اهللا عند

كان  نفسه صاحلة يف قدوة كان من ومعلوم أنه الصالح: بالسلف االقتداء ٤ـ
الصالح بالسلف يقتدي كان كذلك، فقد شيخنا ولقد كان عظيامً، غريه عىل تأثريه
من النصوص ورد ملا علمهم، من ويأخذ شأهنم، شؤوهنم، وحيبهم، ويعظم سائر يف
بَنِي ىلَ عَ أَتَى ا مَ تِي مَّ ىلَ أُ عَ َّ تِنيَ أْ يَ (لَ :S قوله يف كام آثارهم، اقتفاء عىل التي حتث
تِي مَّ أُ يفِ انَ لَكَ ةً  نِيَ الَ عَ هُ مَّ أُ تَى أَ نْ مَ مْ  نْهُ مِ انَ كَ إِنْ تَّى  حَ لِ بِالنَّعْ لِ النَّعْ وَ ذْ حَ ائِيلَ َ إِرسْ

ىلَ عَ تِي مَّ ِقُ أُ رتَ تَفْ وَ ةً لَّ مِ نيَ بْعِ سَ وَ ِ ثِنْتَنيْ ىلَ عَ قَتْ رَّ تَفَ ائِيلَ َ إِرسْ بَنِي إِنَّ وَ لِكَ ذَ نَعُ يَصْ نْ مَ
ا مَ الَ قَ ِ اهللاَّ ولَ سُ رَ يَ يَا هِ نْ مَ وَ وا الُ قَ ةً دَ احِ ةً وَ لَّ مِ إِالَّ ارِ النَّ يفِ مْ هُ لُّ كُ ةً لَّ مِ نيَ بْعِ سَ ثٍ وَ ثَالَ
وتوقريهم،  هبدهيم، بالتمسك طالبه يويص ~ فكان ،(٢)( ايبِ حَ أَصْ وَ يْهِ لَ عَ نَا أَ

بينهم. حدث اخلوض فيام وعدم واحرتامهم،

حمبة  عىل الطالب  هؤالء فنشأ منهجهم، عىل بالسري ~ حريصاً كان بل
ال نفوسهم، كيف يف وتعظيمها سريهتم، من واالستفادة واألخذ عنهم، السلف،
وبعد حياته يف اجلهاد علم ورفعوا وعزروه ونرصوه عن نبيهم، أخذوا الذين وهم

اهللا. أرض يف شرب كل عىل التوحيد راية ونرشوا أمته، إىل علمه وأوصلوا مماته،

تعاىل، فقد  اهللا رمحه الشيخ، وسامت صفات أفضل الصدر: وهذه من سالمة ٥ـ
كان فقد األخالق، جمال يف وخاصة احلنيف، الرشع توجيهات حريصاً عىل كان
جماهراً  كان أو للدين، بغضاً أظهر أحداً، إال من يبغض وال أحداً، حيسد ال ~

املستقنع (١٦/١). زاد عىل املمتع الرشح (١)
.(٢٦٤١) رقم الرتمذي (٢٦/٥)، جامع وحسنه األلباين يف الرتمذي، رواه (٢)
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غنياً أو أو صغرياً، كبرياً كان سواء حوله من لكل اخلري وكان حيب بذل بمعصية،
فقرياً. أو

واألسئلة،  باحلوارات، مليئاً درسه ~ كان اخللق: فقد ونفع العلم بذل ٦ـ
كان ولقد منه، يسمعونه فيام  يشاركوا وأن  ينتفعوا،  أن لطالبه ليتسنى والردود،
وقد أكله. وآتى أثمر إال وقد أوقاته من وقت يمر فال لطالبه، نافعاً كله الدرس
واملوظفني  األساتذة، وزمالئه طالبه، نفع يف اجلامعة يف وقته مجيع يبذل ~ كان
من يوم خيرج كل وال استوعبه مجيع طالبه، إال وقد درسه من خيرج فال أيضاً،
اجتامع يف به أو يلتقي معه، جيلس يقابله، أو منه من استفاد وقد إال أروقة اجلامعة

رسمي أو غريه.

الشيخ  به يتميز مما  أيضاً وهذا  ومنازهلم: أقدارهم ومعرفة األئمة احرتام ٧ـ
ما منهم خرياً، ويأخذ عليهم ويثني الفقهية، أئمة املذاهب يوقر كان ~، فقد
وعدم آرائهم، واحرتام بتوقريهم، طلبته يويص وكان الرشعي، للدليل موافقاً يراه
خمالفاً لرأي كان ولو أحدهم برأي أخذ ربام اجلمهور. بل فيه فيام خالفوا اخلوض

يوافق املسألة. معه الذي الدليل أن رأ اجلمهور إذا

طلب  إىل طالبه تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، وجه فقد طلب العلم: يف التدرج ٨ـ
بدايات حتصيل يستطيعوا وحتى الفتور، ألحدهم حيصل لئال  بالتدرج، العلم
طلب ألن الربانيني، العلم أهل سبيل  هو  وهذا  بعده،  الذي يأخذوا ثم العلم، 
أن العلم لطالب وال يمكن ذلك، عىل والصرب الطريق ببداية يتأتى إال ال املعايل

وفهمه. عقله من هو أكرب ما يأخذ

يديه طالبه الذين كانوا يدرسون عىل غالب عىل الطيب األثر كان له وهذا مما
خرياً لوا فاألكرب، فحصّ األكرب إىل به، ثم عرجوا أوصاهم بام بدأوا فقد باجلامعة،

عظيمة. مكانة وتبوءوا كثرياً،
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من  وهو خري،  كل مفتاح والصرب والدعوة: العلم طريق يف الصرب لزوم ٩ـ
 å نث يقول: إذ تعاىل اهللا وصدق وجنته، اهللا تعاىل إىل رضا طرق الوصول أعظم
ْ ربَّ يَتَصَ نْ مَ (..وَ :S أيضاً وقال  ،(١٠ (الزمر: ê  مث   é  è  ç   æ

.(١)(ِ ربْ الصَّ مِنَ عَ سَ أَوْ وَ ا ً ريْ اءً خَ طَ عَ دٌ يَ أَحَ طِ عْ أُ ا مَ وَ اهللا هُ ْ ربِّ يُصَ

طلبه، يف العجلة العلم، وعدم طلب طريق يف طالبه بالصرب يويص ~ وكان
العلامء واجللوس عىل ومراجعته، حفظه يف واالجتهاد بدايته، يف شدته عىل والصرب
جتد فال صفوفهم، يف طيبة نتيجة ذلك فأثمر ونصائحهم، من توجيهاهتم لالستفادة
األمور. معايل للوصول إىل نفسه وجاهد الصرب، بطريق متسك وقد إال أحداً منهم

الدنيا: وغالب  لطلب أو استغالله العلم، قطف ثمرة يف االستعجال عدم ١٠ـ
شهادة عىل حصلوا  إذا  أهنم وحيسبون الطريق، يستعجلون العلم يطلبون من
وسيلة فالشهادة  اخلرسان، سبيل هو وهذا بغيتهم، إىل وصلوا قد أهنم التخرج
املقامات، ألعىل الوصول سبيل يف املهج بذل  املعايل، طلب ومن غاية، وليست

الربيات، ودخول اجلنات. إىل رضا رب يوصل العلم وطريق كيف ال

عىل  كان سواء إفشاء السالم، ~ من هنجه  فقد كان السالم: إفشاء ١١ـ
دائامً عىل إفشاء وكان حريصاً يلقاه، من كل عىل سالمه يعم وكان الكبار، الصغار أو
وا نُ مِ ؤْ تُ الَ وا وَ نُ مِ ؤْ تَّى تُ حَ نَّةَ َ اجلْ ونَ لُ خُ تَدْ لقوله: (الَ S واتباعاً بالنبي اقتداءً السالم
فكان ،(٢)( مْ نَكُ يْ بَ مَ الَ السَّ وا شُ أَفْ مْ تُ بْ ابَ َ حتَ وهُ مُ تُ لْ عَ فَ ا إِذَ ءٍ ْ يشَ ىلَ عَ مْ كُ لُّ أَدُ الَ أَوَ وا. ابُّ َ حتَ تَّى حَ
فعود السالم، ويلقي إال منها خيرج وال القاعة يدخل فال ذلك، يف  لطالبه قدوة

القلوب. السنة وتأليف تطبيق عىل حرصاً حيثهم عليه وكان ذلك، عىل طالبه

باب ـ الزكاة كتاب ـ مسلم املسألة (١٣٧٦)، عن االستعفاف باب ـ الوحي بدء كتاب ـ البخاري رواه (١)
.(١٧٤٥) والتصرب التعفف فضل

املؤمنون (٢٠٣). إال اجلنة يدخل الَ أنه بيان باب ـ اإليامن كتاب ـ مسلم رواه (٢)
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طالبه قلوب يف كان ينميه ما أهم الكلمة: وهذا من وحدة عىل احلرص ١٢ـ
للعلامء وخاصة للمسلمني، رضوري مطلب الكلمة ووحدة  بأمهيتها، لعلمه
توحدت كلام الكلمة وحدة عىل  حريصني املسلمون  كان وكلام العلم، وطالب

بينها. فيام صلتها األمة وقويت

طالبه،  قلوب يف أيضاً ينميه كان وهذا ما املعروف: يف األمور أولياء طاعة ١٣ـ
 Ç نث تعاىل: ذلك قوله ومن بذلك، تأمر التي الكثرية من النصوص فيه ورد ملا

(النساء: ٥٩). Ð مث   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

الواردة  الرشعية النصوص عليهم دائامً، ويميل األمر هذا يف يتكلم ~ وكان
التي الفتن من عليهم خلوفه الشديد أزرهم عىل وليشد قلوهبم، ليطمئن يف ذلك
اخلروج عدم إىل يوجههم ما كان وكثرياً تواجههم، التي الشاذة واألفكار تعرتهيم،
وكبارها، األمور صغار يف بالنظام وااللتزام بغرزه، األمر، والتمسك ويل طاعة عن

واجلامعة. السنة أهل منهج هو هذا أن هلم ويؤكد

طاعته كانت فقد دائامً ~، عليه كان ما وهذا السنة: موافقة احلرص عىل ١٤ـ
بالسنة، متسكه عن ناجتة كلها ونصحه وحلمه، ورفقه وأخالقه، ومعامالته، لربه،
العمل)(١). من كثرة أفضل (موافقة السنة ملن حوله: ناصحاً ~ يقول كان وقد

اهللا رمحه ذلك، عليه  ير كان  وقد النازلة: نزول عند االستغفار كثرة ١٥ـ
أي  نزول عند إىل اهللا االستغفار والتوبة كثرة عىل الناس مجيعاً وكان حيث تعاىل،
باهللا، وخيوفهم يعيشونه، الذي بالواقع ربط طالبه عىل حريصاً دائامً وكان نازلة،
لذلك فكان ،S نبيه وسنة اهللا كتاب من ذلك يوضح هلم وكان اهللا، عذاب ومن

عليهم. األثر الكبري

البن عثيمني (٤٠٧/١). املستقنع، زاد عىل املمتع الرشح (١)
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سائر أو مع طالبهِ، دائامً سواء مع منهجه هذا وكان هلم، الدائمة املناصحة ١٦ـ
مرة أنسى (وال ذلك: الشيخ يف عن عبداهللا املقبل بن عمر الدكتور. يقول الناس،
وفهمت جنب، عىل الشيخ يدرس معنا وهو حليق وأخذه كان استدعى طالباً حيث
أعفاها ألن األخ يظهر، فيام أثر لذلك فكان حلقها، عن نصحه الشيخ أن زمييل من

املوقف)(١). ذلك سنوات من بضع بعد

يؤثر ما كل عن بالبعد ويوصيهم اهللا، حرم ما إىل من النظر طالبه حيذر وكان
يف  ~ أقواله العلم، ومن طلب طريق يف وخاصة وطاعتهم هللا، عىل قلوهبم،

اإلمام أمحد)(٢). قاله كام البالبل، صاحبها قلب يف أوقعت نظرة (وكم ذلك:

من  فيه العلم هذا أن وخاصة منهجه، كان يعرفون: وهذا بام الناس حتديث ١٧ـ
التحدث بعدم طالبه توجيه عىل حريصاً فكان فهمه، العامة عىل ما يصعب املجمل
الناس من كثري عىل التي تلتبس العقيدة مسائل يف وخاصة ال يعرفون بام الناس مع

مسائل األسامء والصفات. وخاصة يف

بوجود  لقناعته راجع وهذا فيه:  االختالف يسوغ فيام االختالف عدم ١٨ـ
ينصح دائامً كان ما وهذا الرشيعة، يف فروع وخاصة والفقهاء، األئمة بني اختالف

أمهيته. عىل ويؤكد عليه، وحيضهم طالبه، ~ الشيخ به

ما  ويفيد: وهذا ينفع فيام  الوقت استغالل املواعيد وحسن يف االنضباط ١٩ـ
من  النصيحة قبول يمكن ال أنه ومعلوم حوله،  ملن قدوة ~ الشيخ فيه كان
الشديد عىل جيد حرصه ألحوال الشيخ والناظر يأمر، كام هبا يأيت كان إذا إال أحد
طالبه مع غريها يف أو يف الكلية عمله أثناء ذلك كان سواء بمواعيده انضباطه

وغريهم.

اهللا. عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (١) نتائج
.(١٦٤/٢) عثيمني البن املستقنع، زاد عىل اإلنصاف (٢٢/٨)، الرشح املمتع انظر: (٢)
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بسطته  وقد بيته، يل يف له دعوة أول يف ~ شيخنا مع موقف يل كان وقد
ضبط يف حيايت يف عيل له أثر كان املوقف وهذا الشيخني)، مع (لقاءايت كتايب يف

قدر املستطاع. بذلك وااللتزام ودقتها املواعيد

يقع منهم  لئال دائامً، الطالب عليه ينبه كان ما وهذا احلسد: من التحذير ٢٠ـ
القلوب أمراض أشد من احلسد بأن وخيربهم الكلية، خارج يف أو بينهم، فيام ذلك
حوهلم، اخلري ملن دائامً بحب ويوصيهم معايل األمور. طلب عن بصاحبها التي تقعد

عليهم. اهللا فضلهم ملن والدعاء

ذلك  اإلخالص: وكان عىل طلب وجماهدهتا بالنفس، العجب التحذير من ٢١ـ
ولرضورة قلبه، يف العجب كان إذا الطريق به يقعد اإلنسان ألن وصاياه، أهم من
يف ثمرة له يكون لكي اهللا لوجه العلم بطلب دائامً يوصيهم كان اإلخالص وأمهية

حياهتم.

: الطالب نفع عىل حرصه الثاين: املطلب *

فيام يرتبطون  طالبه، وخاصة نفع عىل الناس أحرص من تعاىل، اهللا رمحه كان،
ما كل هلم، باذالً رشحه قوياً يف كان بتدريسها هلم، وقد يقوم التي العلوم من به

جلياً فيام ييل: ظهر ذلك وقد يف سبيل نفعهم، يملك

هلم:  ترشح التي العلمية املادة من الطالب املحارضة إلفادة لوقت استغالله ١ـ
دخوله فيبدأ عند الدرس، انتهائه من حتى املحارضات لقاعة منذ دخوله يتبني وهذا
بالدروس املتعلقة  األمور  بعض عن أو السابق، الدرس عن يسأل ثم بالسالم،

لنفعهم. كل دقيقة ويستغل عظيامً، ربطاً بدرسه الطالب يربط وكان املاضية،

دخل  فإذا الطالب، عليه يراه كان ما أيضاً وهذا القاعة: انتظام عىل حرصه ٢ـ
التحدث وعدم أماكنهم يف وباجللوس باهلدوء، أوصاهم الدرس قاعة إىل الطالب



١٨٣

حدود يف الشيخ له سمح شيئاً طالبٌ يريد كان هناك وإذا بالدرس، يرتبط إال فيام
مناسباً. يراه ما

من ما يصعب عليهم بتسهيلها، وتفكيك الدرس مادة إيضاح عىل حرصه ٣ـ
وثباهتا. إتقاهنا إىل والوصول فهمها، لتحصيل عباراهتا

وهذا العبارة، فصيح اللسان، جيد الكتاب قارئ يكون أن عىل حرصه ٤ـ
اللغة، ألن من واإللقاء والتمكن النطق املهارة يف عنده اختيار من طريق عن يتم
من متمكناً القارئ يكن مل فإذا ، ةً لَ كَّ شَ مُ تكون األحيان ال بعض يف عبارات الكتب
تعلم يف جيتهد له احلارضين طالبه من جعل كثرياً مما وهذا أخطاؤه، كثرت ذلك

العربية. اللغة علوم

يويص  فكثرياً ما كان واإلطالع، والبحث للسؤال إعطاؤه الفرصة لطالبه ٥ـ
اجلديدة التي الفقهية النوازل املسائل أو حول بعض ورسائل أبحاث بعمل طالبه
والقراءة، اإلطالع عىل كثرة حيرصون جعلهم األمر وهذا بحث وتدقيق، إىل حتتاج

العلم. أهل وسؤال

التي كان األمور من وهذا األمثلة: وذلك برضبه للطلبة تقريبه للامدة العلمية ٦ـ
حتى  األمثلة يرضب ~ يزال فال ومنهجه، ديدنه وهذا ،~ شيخنا هبا يعرف
ذهنه. يف ذلك بعد لتثبت دليلها، ومعرفة فهمها، إىل الطالب ويصل املسائل تقرب

بتدريسها، وخاصة  يقوم من املواد التي ذلك إىل حيتاج واختصاره ملا هتذيبه ٧ـ
كتاب الكتب: تلك ومن ألفاظها، وصعوبة أسلوهبا الكتب املشهورة بقوة لبعض
(احلموية) لكتاب وتلخيصه بالكلية، يرشحه لطالبه الذي كان التدمرية) (تقريب

الكلية. لطالب الفقه يف ومذكرة العلمية، املعاهد لطالب

دائامً، وكان  الشيخ  كان عليه ما وهذا اجلدال: وكثرة املنازعات عن بعده ٨ـ





١٨٤

الشحناء إىل توصل اجلدال دائامً كثرة املنازعات مع بأن وخيربهم طالبه، به يويص
اهلجر والقطيعة. وسببت الصالت واألرحام، قطع إىل أوصلت وربام والتباغض،

خيالف من وجود عند وخاصة الدرس، أثناء األسامء بذكر السامح عدم ٩ـ
من طالب فإذا ذكر عىل ذلك، الشديد حلرصه الشيخ عند معروف وهذا الدليل:
القول هذا وكان معينة مسألة العلم يف طلبة قول بعض أو أحد العلامء، قول طالبه
خالف ولو حتى شخص ذكر أي عن يتوقف بأن وأمره هنره الشيخ للصواب، جمانباً

العلامء. فيه خالف بني مما يشء يف

توصل التي الفهم أساسيات أهم من وهذا املعلومة، ترتيب عىل ~ ١٠ـ حرصه
عدم يسبب املعلومة ترتيب عدم ألن يف ثباهتا، سبباً وتكون الطالب إىل العلمية املادة

الفهم. عنده املعلومات، ويضيع عليه فتختلف عليه، تعرض التي ثبات املسائل

ال وهذه املسألة، عىل الدليل وجود عدم عند عىل االستنباط ~ تركيزه ١١ـ
العلم. يف الراسخون العلامء إال عليها يقدر

بل  ورشه، مغبته من طالبه وحتذير  له،  وكراهته املذموم للتقليد نبذه ١٢ـ
الصحيح. الدليل الرشعي باالعتامد عىل دائامً يوصيهم

 سو أحد يستطيعه مما ال أيضاً وهذه النصوص، عىل القواعد عنايته بتطبيق ١٣ـ
عليها. االستنباط واحلكم عليها الرشعية التي ينبني القواعد حلفظ وفقه اهللا من

واحلرج، الشك يف الناس توقع التي باملسائل النادرة ~ اشتغاله عدم ١٤ـ
دينهم. الطالب أمر عىل يلبس الغرائب لئال يرتك أيضاً وكان

 لد جانبه يقوي كان ما وهذا بدليل،  إال الدين من شيئاً إجيابه عدم ١٥ـ
حمبة يقوي كان مما أيضاً هلم، وهذا يدرسها التي املسائل عىل حكمه عند الطالب

الدليل. صحة عىل بحرصه لعلمهم الطالب له
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لكوهنا  املسائل، عىل عند حكمه فهم األدلة يف باالحتياط يأخذ ~ كان ١٦ـ
الرشيعة. اقتضته ملا الزمة

بل حيرص  طالبه له، أحد مناظرة عند اهلادئ بأسلوبه يُعرف ~ كان ١٧ـ
عليه. أو له كان سواء إيصال احلق احلرص عىل أشد

النظر. من كان هلا حظ إذا فيها املختلف للمسائل مراعاته ١٨ـ

يعرف  بل بالرجال، يعرف ال احلق أن إىل الطالب يوجه ما  كثرياً  كان ١٩ـ
الرشعي، بالعلم املتكلمني كثرة هيمه فال ،~ عليه سار ما وهذا باحلق، الرجال

أم ال. يف الكتاب والسنة ملا جاء موافق العلم هذا هل هيمه بل الذي

ال  يعتقدون، ثم االستدالل عىل إىل االعتامد طالبه ا يوجه أيضً ٢٠ـ كان ~
االعتقاد قدم ومن أساس امللة، هو الرشعي ألن الدليل ثم يستدلوا، يعتقدوا أن

الدين. خالف الدليل عىل
يْشَ إِنَّ الْعَ يْكَ بَّ وهبرجها يقول: (لَ الدنيا من يعجبه ما رأ إذا ~ كان ٢١ـ

فيه فيكون من خترج وهي الكلامت يستمعون لتلك طالبه فكان ةِ)(١)، رَ اآلخِ يْشَ عَ
املستقبلية. قلوهبم ويف حياهتم يف الكبري األثر هلا

عليها،  بالتفريع يقوم الرشعية، ثم واألصول يعتني بالقواعد ~ وكان ٢٢ـ
ذلك. عىل وتعويد الطالب

والتقاسيم. بالفروق يعتني ٢٣ـ كان ~

وأرسارها. يبني مقاصد الرشيعة أيضاً وكان ٢٤ـ

مجال مع العلمية،  للامدة وصياغته إلقائه  بحسن له مشهوداً  ~ كان ٢٥ـ
واألسلوب. الطرح

ووافقه الذهبي. احلاكم، وصححه ،(٨٨١٧)(٤٥/٥) الكرب السنن يف رواه البيهقي (١)
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حمارضاته  عامة يف عنه مشهوراً كان وهذا االستفهام، بأسلوب ٢٦ـ أخذه ~
القلوب لتعليق والرتهيب الرتغيب صفتي يلتزم أيضاً وكان خارجها، أو بالكلية،

باهللا تعاىل.

املعتمدة  املرجحات عىل والتعويل الرتجيح، يف يشتهر بقوته ~ ٢٧ـ كان 
جعل مما وهذا والسنة، الكتاب وافق  إذا أحد إال لقول يميل فال عند املحققني،
إنام شاذ، قول أو سرياً وراء تقليداً منهم أحداً يرجح فال ذلك، به يف يقتدون طالبه

الصحيحة. األدلة الرشعية عىل اعتامداً يرجحون

الطالب: نفوس اإلسالمية يف والقيم لإلخالص غرسه الثالث: املطلب *

حق اهللا يعرفون ممن الناس خواصُّ وال يستطيعه إال عىل النفوس، عزيز اإلخالص
يكون أن عىل احلرص حيرص كل كان فقد اهللا تعاىل، رمحه شيخنا، هؤالء ومن املعرفة،

ونصحه. ودعوته، وتدريسه، تعامالته، من يظهر كان ما وهذا خالصاً هللا، عمله

عىل  وتشجيعهم طالبه، نفوس اجلانب يف هذا ~ تقوية ه مهِّ جلَّ وقد كان
يف اهلمة عىل تقوية املحرك األعامل، وهو أساس هو فاإلخالص به، الشديد التمسك

حياته. يف وتطبيقه به، صاحبه للعمل يدفع وهو الذي للناس، وبذله العلم طلب

اإلسالم  لب (أنه اإلخالص: عن حديثه يف لطالبه ~ قوله من كان وقد
وخالصة الدين)(١).

ويبتعد  للذات، التحقري وعدم بالنفس، الثقة طالبه نفوس يف يزرع ~ وكان
منهم، أحداً حيتقر أيضاً ال األخطاء، وكان يف أحدهم وقوع عند الالذع النقد عن

أحد. عىل أحد تفضيل دون واحدة معاملة اجلميع بل كان يعامل

البن عثيمني (١٩٤/١). املستقنع، زاد عىل املمتع الرشح (١)
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من والتأكد السكن، يف لطالبه املستمرة متابعته ذلك وجيليه يوضح مما ولعل
تأكد وتثبت أحدهم عن بلغه أمر وإذا السكن وخارجه، داخل سريهتم وخلقهم
الدرس وخارجه، يف واخلاص التوجيه العام مع يراه مناسباً، بام عالج األمر ثم بنفسه

الدراسة. قاعة داخل وهكذا

اجلامعي: التعليم يف جهوده وآثاره الرابع: املطلب *

ظاهرة  جهوده وكانت والعمل،  النشاط  يف قمة كان تعاىل، اهللا رمحه الشيخ،
للعيان، وخاصة داخل أروقة اجلامعة.

منه الطالب بحيث يستفيد اجلامعة، داخل عىل وقته الناس أحرص من فهو
يستقبله السيارة من اجلامعة وينزل باب من يدخل وغريهم، فعندما واإلداريون
بتحرٍ أو ،عن فتو بسؤال إما من علمه، ويستفيدون ويلتفون حوله، الطالب،
العلوم من االستفادة العلم، أو كيفية طلب السؤال عن كيفية أو معينة، مسألة عن

اهللا. إىل يف الدعوة تدرس هلم واستغالهلا التي

حيرض  كان الكلية، حيث إنه ملجلس مهم توازن عامل تعاىل، اهللا رمحه وكان،
بأمر انشغال أو أو مرض، من سفر  عذر مل يكن عنده ما املجلس جلسات  مجيع
وظرفه، اعتذاره يوضح  الكلية لعميد ورقة كتب عذر له حصل  وإذا رضوري،

باملسؤولية. والقيام العمل من متام أن هذا ير يتصل أحياناً ألنه وقد

إخوانه  بني جيلس حيث واجلد، الوقار املجلس عىل يضفي ~ وكان
واملشورة. والرأي والتوجيه، التحدث، منه ينتظرون واجلميع له املشاركني

التي اهلامة املوضوعات بعض  يؤجل الشيخ اعتذار عند  الكلية جملس وكان
الكلية، بمناهج يرتبط فيام وخاصة حضوره، حتى اجلامعة إىل ترفع ما غالباً
الشيخ توقيع فالقرار الذي فيه وعملها، الكلية مسرية ختص التي وقراراهتا اهلامة
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اجلامعة. عىل ثقيالً كان ولو حتى حيقق بل يرد، ال

جامعة يف الفقه أستاذ احلجيالن  حممد بن عبدالعزيز الدكتور األستاذ يقول 
منسويب جلميع العلمي املرجع يعترب فهو ظاهرة، يف اجلامعة جهوده القصيم: (كانت
قاعة يف عىل طالبه يلقيها كان التي الدروس واضحة يف اجلهود وهذه اجلامعة، فرع
كانت والتي اجلامعة، فرع يف الكرب القاعة يف العامة املحارضات أثناء أو الدراسة
فيها عليه األسئلة للشيخ، وطرح والتقديم عن تنظيمها، املسؤول وكنت دورية،

الفرع). الطالب يف وشؤون القبول لعامدة وكيالً كنت حينام

جامعة  يف فرع والوكالء العمداء مع يتواصل ~ الشيخ أيضاً: (كان وقال
مسرية يعرتض قد ما حل ويساعدهم عىل أزرهم، ويشد من يف القصيم، اإلمام
وشؤون القبول لعامدة وكيالً حينام كنت مكتبي يف مرات عدة زارين وقد الكلية،

اجلهد)(١). بذل عىل وحاثاً العمل، عن الطالب، سائالً

احلرص  إىل ويوجه اهللا، إىل والدعوة التذكري يف املناسبات يستغل ~ وكان
متسك به. ملن النجاة فيه ألن الرشع احلنيف أمور عىل تعلم

تقيمها اجلامعة، وحيرص  كانت التي الندوات واللقاءات حيرض ~ وكان
ويويص ويوجه، وينبه والكلامت، املحارضات، فيها يلقي وكان حضورها، عىل
عىل الطالب يثني وكان العلم، طلب عىل اجلهد، واحلرص من املزيد ببذل الطالب

االجتهاد. عىل وحيثهم الضعفاء الطالب أزر من ويشد املتفوقني،

من  سواءً دائامً نفعهم  عىل حريصاً طالبه، وجوه يف باشاً  هاشاً ~ وكان
ويتوددون لقاءه، وحيبون بقدومه، يستبرشون فكانوا لقية، اخلُ أو العلمية الناحية

خلدمته. إليه

اهللا. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة نتائج  (١)
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اتصل وربام سبب غيابه، عن واستفرس عنه، طالبه سأل أحد إذا تغيب وكان
قضائها، إىل بادر للمساعدة حمتاجاً الطالب كان وإذا  صحته، عن وسأل  عليه،

ذلك. عىل زمالئه وحث بزيارته، وأوىص

نفع  أجل من العلمية  للامدة  تدريسه يف جهده قصار يبذل ~ وكان
لينتبه معهم،  والتحاور مناقشتهم، عىل حريصاً  وكان لدهيم، وتثبيتها الطالب،

املقرص. وجيتهد الغافل،

سائر والتحري يف والبحث، االجتهاد، الطالب عىل تشجيع حرصه أيضاً وكان من
ممارستهم لتلك املواد. اخلربة يف من عىل أكرب كم حيصلوا لكي هلم، تدرس التي املواد

نفوسهم يقوي يف لكي واألبحاث الرسائل عمل من دائامً باإلكثار يوجه وكان
املختلف وخاصة الرشعية، املسائل من عليهم يغلق عام والسؤال البحث، أمهية

األئمة. بني فيها

مع والتعامل اجلامعي التعليم  يف  للشيخ خاصة  مواقف اخلامس: املطلب *
والطالب: اإلداريني

مع بالكلية عمله حميط يف الناس، وخاصة مع العامل مواقف للعامل يكون ما دائامً
والدعوة اخلري عىل حرصه مد تبني مواقف لشيخنا من مرت وكم واإلداريني، الطالب

تواضعه. ورفيع أخالقه، حسن وتبني حوله، من عىل الرسور اهللا، وإدخال إىل

ووكالء  عمداء من اإلداريني التواصل مع دائم تعاىل، اهللا رمحه ، شيخنا وكان
كان سواء ومشاكل صعوبات من يعرتهيم فيام ويساعدهم أزرهم، من يشد الكلية،
الكلية مصلحة عىل احلرص أشد حريصاً وكان خارجها، أو الكلية  داخل ذلك
احلثيث والسعي  طالهبا، مستو من والرفع واألحسن، األفضل إىل وسريها

واإلداريني. والطالب األساتذة الواحدة بني أوارص األرسة لتقوية
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تلك ومن حوله، من عىل وشفقته حرصه   مد تبني كثرية مواقف وللشيخ
ونصحهم، وتوجيههم، اإلداريني، أو سواء األساتذة، زمالئه تواصله مع املواقف

ذلك: املصلحة للجميع، ومن فيه ملا وإرشادهم

 ~ الشيخ (كان  :9 احلجيالن عبدالعزيز الدكتور األستاذ يقول
ويشد من أزرهم القصيم، يف اإلمام جامعة فرع يف والوكالء العمداء مع يتواصل
مكتبي مرات يف عدة زارين وقد الكلية، مسرية يعرتض قد ما حل عىل ويساعدهم
بذل عىل وحاثاً العمل سائالً عن الطالب وشؤون القبول لعامدة وكيالً كنت حينام
اللقاء فتأخر ١٤١٩هـ عام جراحية عملية أين أجريت من املواقف وأذكر اجلهد،
اللقاء، أنظم الذي أين مريض، وأنا له فذكر السبب عن فسأل موعده عن الدوري
رآين وكان كلام مساعدة؟ أحتاج هل وسألني صحتي، عن يسأل مبارشة يب فاتصل

اجلزاء)(١). خري عني صحتي، فجزاه اهللا بعد سأل عن

(من شيخنا ~: املشيقح9 عن عيل خالد بن ويقول األستاذ الدكتور
ملا بريدة  يف الدبيان إبراهيم للشيخ  زيارته ذلك من  وأذكر لطالبه، زيارته  ذلك
أحد أصيب  ملا باهلاتف  عيل اتصاله ذلك ومن عنهم، سؤاله  ذلك ومن مرض،

أبنائي بحادث سيارة)(٢).

أن (أتذكر :~ شيخنا  9 عن املقبل عبداهللا بن عمر الدكتور ويقول
فيها  يثبته بكلامت ~ الشيخ فكلمه كثرياً،  ترقيته  تأخر له  شكا املوظفني أحد 
فيقول عليه، هبا يثني ورقة الشيخ له وكتب الباب، هذا من أموراً له ويذكر ويصربه،

كلها)(٣). الرتقية إيلّ من أحب يف تزكيتي الشيخ كتبها التي إن الورقة املوظف: يل

اهللا. عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (١) نتائج

اهللا. رمحه ابن عثيمني، الشيخ جهود حول نتائج استبانة الباحث (٢)
اهللا. رمحه ابن عثيمني، الشيخ جهود حول نتائج استبانة الباحث (٣٣)
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من الشيخ بنقل مرات عدة (ترشفت شيخنا ~: 9 عن أيضاً ويقول
صدره، يل ويفتح احلديث، يف يباسطني الطريق أثناء يف وإىل عنيزة واملذنب، وكان
أيام يف كانت بأمور حيدثني بل عليها، واإلجابة أسئلتي سامع عىل ذلك يقترص وال
بن  حممد الشيخ ~ ي جدّ يزور وكهولته حني كان شبابه يف أيام ثم املبكر صباه

القصص)(١). ببعض أحتفظ زلت وال صالح املقبل،

تبني  التي الوقفة تلك اإلداريني، مع تعامله يف ~ وإنصافه عدله صور ومن
فيها. العاملني مصلحة دون الكلية مصلحة عىل مد حرصه

ما منها (أذكر شيخنا ~: 9 عن اللحيدان بن محد عبداهللا الدكتور يقول
أحد  إليه تقدم اخلاصة: عىل العامة املصلحة وتقديمه ~ وإنصافه عدله عىل يدل
عىل  ~ فحرص البارزين، طالبه من وكان آخر، قسم االنتقال إىل يريد املعيدين
شيخنا سامحة يا طلبك له: الكلية، فقلنا عميد له عند والشفاعة آخر، قسم نقله إىل
غري ألنه منه، سينقل  الذي القسم عىل سيؤثر هذا ولكن وسننفذه، أمراً نعتربه 
:~ قال لك، واألمر التعاقد استمرارية أو إىل إغالقه وسنضطر مرغوب فيه،

كذلك)(٢). األمر كان كغريه إذا جيلس ال، ال،

العالج من رحلة جميئه بعد معه (صليت شيخنا ~: 9 عن أيضاً ويقول
حتى فانتظرت قال يل: انتظر، عليه والناس حوله، ما سلمت وبعد عنيزة، جامع يف
يل فهل حيل أعمل، وأنا اآلن ال الكلية من راتباً أنا أتقاىض يل: فقال انتهى الناس،
يف حتى له أحكام ثم املريض سابق، حق ولك مثلك يُسأل، شيخ يا قلت: ذلك؟

خري)(٣). جيزاك اهللا خري، جيزاك اهللا قال: العمل؟ عن توقفت هل الراتب، ثم

اهللا. عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (١) نتائج

اهللا. رمحه ابن عثيمني، الشيخ جهود حول نتائج استبانة الباحث (٢)
اهللا. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة نتائج  (٣)
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(أذكر أن موظفاً الشيخ ~: 9 عن التوجيري الدكتور صالح ويقول
وكان وضعه، عن الكتابة والعميد األعضاء وطلب أعامل، من إليه ما وكل يؤد مل
هذا عن بالكتابة أمر املوظف، ولكنه هذا يترضر أن خوفاً حرج موقف يف الشيخ
الشيخ، فوقعت أحرج ال أن آثرت التوقيع وحني عنه كتبنا ثم لألمانة، أداءً املوظف
حرصاً عىل ذلك مرتني، كل كررها عنك» اهللا «فرج رآه قال: فلام اخلطاب، عنه

املوظف)(١). هذا مصلحة

اخلليل أمحد الدكتور يقول طالبه مع الشيخ  عن تُذكر  التي املواقف ومن 
ومن الصحابة، آثار يقدر  مل من عىل الشيخ تشديد  املواقف: تلك 9: (من

شديداً). للجمعة توبيخاً األول األذان عثامن يف أثر رد من توبيخه ذلك

معه وقف أحد الطالب مرض (حني شيخنا ~: 9 عن أيضاً ويقول
ذلك فأثر املستشفى دخول يف له وسعى املسؤولني حيث كلم إجيابياً موقفاً الشيخ

علم بالقصة)(٢). ممن غريه ويف فيه

(أثناء شيخنا ~: املزيني9 عن سالمة بن عبدالرمحن ويقول الدكتور
أنه األول: الكثري: اليشء منهام تعلمت أنسامها، ال موقفني  أذكر  للكلية عامديت
يف املكتب  إيل يأيت حتى يذهب ال العلامء كبار الجتامعات هيئة أثناء حضوره ~
فيقول: الشيخ؟  فضيلة يا مني تستأذن كيف فأتعجب للذهاب، مني ويستأذن 
حفل وأظنه الفرع مناسبات أحد يف الثاين: الكلية. هذه يف واملسؤول العميد، أنت
ساعة يف احلفل انتهى وملا احلفل، إىل موقع وصحبته يف املنزل عليه مررت التخرج
مسار من خرجت املبنى خروجنا من وأثناء وإياه، انرصفت أنا الليل متأخرة من
كيف يل: وقال ،~ فعاتبني السيارات، ولقلة أقرب، لكونه نظراً خمالفاً الدخول

اهللا. عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (١) نتائج

اهللا. عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (٢) نتائج
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ال كذلك ولو كان حتى فقال: سيارات، هناك ليس فقلت السري، قواعد ختالف
واسعة)(١). رمحة ~ ختالف أن لك جيوز

أيام (كنت شيخنا ~: املزيني9 عن بن سليامن الدكتور خالد ويقول
بعض املمرات مع يف املحارضات ألقف أخرج بني الدين أصول كلية يف الدراسة
مع وقفت األيام هذه من يوم ويف امللل، وطرد النشاط، واستعادة للحديث زمالئي
الصوت فسمعت خالد، ينادي بصوت فإذا نتحدث، وكنا املمر يف بعض الزمالء
الشيخ فالتفت فإذا هو مراراً النداء فكرر بخالد، يتسمى من ألتفت إليه لكثرة ومل
إىل سيارتك هل أحرضت فسألني رأسه، وقبلت وسلمت، فأقبلت عليه يناديني،
آلة لرشاء العجو ملؤسسة بريدة إىل هبا للذهاب أريدها فقال: نعم، فقلت: الكلية؟
شخيص، فاستأذنته غرض سيارة املعهد العلمي يف أستعمل أن ال أريد ألين تصوير
يريد، التي اآللة واختار العجو إىل فذهبنا يل، فأذن السائق، ومع معه الذهاب يف
السائق مع فركب الكلية، إىل عدنا ثم عرصاً، لك نحرضها له: وقالوا ودفع ثمنها،
املثال فهذا حمارضايت. إلكامل بقية ودخلت الكلية عنيزة إىل عائدين املعهد سيارة

العامة)(٢). األموال عن ~ شيخنا ورع مد يظهر

،~ العثيمني صالح حممد بن شيخنا وجهود عن سامت فهذه نبذة خمترصة
الكلية يف به مرت التي املواقف وبعض للجامعة، وللطالب، معطيات من بذله وما
بذل عىل وحرصه مهته، وعلو صدقه، مد فيها بينا وقد واإلداريني، الطالب مع

من حوله. اخلري لكل

اهللا. عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (١) نتائج
اهللا. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة نتائج  (٢)
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C

حممد رسولنا عىل والسالم  والصالة الصاحلات، تتم بفضله الذي هللا احلمد 
وبعد: الربيات، خري

علمهم، قوة من العجاب  العجب جيد العاملني العلامء سري  إىل الناظر فإن
الغايل وبذهلم للخري، وحبهم  وفطنتهم، كياستهم، وشدة  أخالقهم، وحسن

واملسلمني. اإلسالم خدمة يف وجهدهم وقتهم من والنفيس

الفتنة، وإنه من عليه يؤمن ال احلي فإن مات، بمن فليتأسى يتأسى أن أراد ومن
املاضية الصفحات يف العثيمني صالح بن حممد العالمة شيخنا عن حديثي خالل

يأيت: ما ومنها واملقرتحات، النتائج ببعض خرجت

وثابر  وجاهد صغرياً، العلم رمحة واسعة طلب ~ العثيمني شيخنا أن ١ـ
كبرياً، مرياثاً وورثوا كثرياً، العاملني الذين تركوا خرياً العلامء سلك ارتقى يف حتى

وجليلة. عظيمة خدمات لإلسالم وقدموا

وأنه  رائع، وأستاذ متواضع، وعامل فاضل، أنه إمام ~ سريته من لم عُ ٢ـ
السلف، هنج عىل السائر بالدليل، املتمسك لألثر، املتبع امللة، وعامل األمة، فقيه
استفاد باجلامعة، بل تدريسه فرتة أثناء واإلداريون واملدرسون الطالب منه استفاد

اجلامعة وغريها. أروقة داخل وعارصه عايشه من كل منه

علمه  ونرش أقرانه، بني نجمه القايص والداين، وبزغ ~ انتفع بشيخنا ٣ـ
يف منهجه ومتيز وعمله، قوله واإلخالص يف مسريته، يف بالصدق ومتيز األنام، بني
الطالب، حمبة نال حتى السهلة، وطريقته املميز، بأسلوبه اجلامعة لطالب تدريسه

وتوجيهاته. عطاءه من واستفادوا
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قدوة فكان نفسه، عىل العلم وتطبيقه وصدقه، لتواضعه الطالب أحبه ٤ـ
مهته وعلو إلخالصه وفضله، العلم طلبته، فقبلوا منه ذكره بني فرفع اهللا صاحلة،

وجهده.

حتصيلهم عىل األثر الكبري هلا فكانت توجيهاته طالبه، نفع ٥ـ كان حريصاً عىل
طلبه. يف للعلم، واالجتهاد

نفوس  يف اإلسالمية والقيم اإلخالص غرس عىل تعاىل، اهللا رمحه حرصه، ٦ـ
طالبه.

الثمرات،  إخالصه شجرة وأنبتت طالبه، عىل ~ توجيهاته ظهرت ٧ـ
يف صفوف عالية مكانة واحتلوا املقامات، أرفع تبوءوا ممن الكثري يديه عىل فتخرج

املجتمع.

ورعه، وحرصه عىل  عىل دلت وزمالئه طالبه تعاىل، مع اهللا رمحه مواقفه، ٨ـ
حوائجهم. قضاء يف خدمتهم، والسعي

وأن نرشها بني الناس، عىل يعمل وأن بكتبه، هيتم أن مقتدر عىل كل ينبغي ٩ـ
ومغارهبا. األرض علمه ملشارق إيصال يف يبذل الغايل والنفيس

شتى عىل وتوزيعها ومؤلفاته، بجهوده والتعريف سريته بطبع القيام ١٠ـ
األرض. بقاع يف سائر أو املسموعة املرئية سواء اإلسالمية واملواقع القنوات

يف قطرات سبق فيام شيخنا حق يف سطرته ما أن إىل هذا البحث أشري ويف هناية
قليل الورقات تلك يف وما ذكرته وذكره، سريته من وفضله، وشذرات بحر علمه

واسعة. رمحة ~ وسريته من مواقفه شيئاً قدمت أين عزائي ولكن كثري، من

عن استبانة بعمل قمت البحث، هذا  كتابة عىل  عزمت أنني حني إىل  وأشري
وإخواين  زمالئي بعض العلمية، وخاطبت مسريته خالل من ~ شيخنا جهود
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عدد وإداريني، فبادر وجوده بالكلية طالباً وأساتذة فرتة أثناء الشيخ عايشوا ممن
ما تذكروه. تسجيل يف جهدهم وبذلوا الطلب، تلبية إىل منهم

من كل خرياً اهللا وجزي حسناهتم، موازين  يف  وجعله ذلك، هلم اهللا فشكر 
وقلمه. بتوجيهه وشارك معي، تعاون

منهم االستبانة وصول حسب أسامءهم رتبت وقد

االستبانةم يف املشارك اسم

عبداهللا املقبل.١ بن عمر د.
احلجيالن.٢ حممد بن عبدالعزيز أ.د
احلسن.٣ حممد بن صالح أ.د
املشيقح.٤ عيل بن خالد أ.د
اخلليل.٥ بن حممد أمحد د.
بن محد اللحيدان.٦ عبداهللا د.
سليامن املزيني.٧ بن خالد د.
املصلح.٨ عبداهللا بن خالد د.
القايض.٩ عبدالرمحن بن أمحد د.

املزيني١٠ عبدالرمحن بن سالمة د.
عبدالعزيز التوجيري١١ صالح بن د.
املشيقح.١٢ صالح بن عبداهللا د.



١٩٧

         *

~؟ عليه النشأة هذه آثار تر كيف حياته، أثرت يف علمية نشأة للشيخ ١ـ

حمافظة(١). اجتامعية بيئة يف ~ الشيخ نشأ  •

العلم(٢). طلب عىل املبكر حرصه  •

العلم(٣). حلق يف واجللوس وحفظ املتون، يف القراءة النافعة، استغالله الوقت  •

أي فرصة  من االستفادة وحماولة سعدي، ابن شيخه دروس حرصه عىل متابعة  •

للمناسبات شيخه خلف سريه يف  ذلك ظهر علمه، من  لالستفادة تسنح
أدراجه(٤). شيخنا يعود ثم للمنزل شيخه يدخل حتى االجتامعية

وطريقة األسلوب، ويف العلوم، يف خمتلف منه واستفادته بأسلوب شيخه تأثره  •

التدريس(٥).

يمكن  كيف العلم، طالب من كثري به تأثر التدريس تربوي يف منهج للشيخ كان ٢ـ 
املنهج؟ هذا معامل تصاغ أن

من شيخه  ه جلَّ ورث وترتيبها، الدروس، إلقاء يف متميز منهج ~ لشيخنا كان  •

.(٦)~ السعدي عبدالرمحن

كباره(٧). قبل بصغار العلم الرتبية = املنهج ربانية  •

املشيقح. عبداهللا التوجيري، د. اهللا، د.صالح رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول الباحث نتائج استبانة (١)
املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، جهود الشيخ ابن حول الباحث استبانة (٢) نتائج

احلجيالن. عبدالعزيز أ.د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة نتائج (٣)
املقبل.. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٤)
القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٥) نتائج

عبدالعزيز احلجيالن. رمحه اهللا، أ.د. الشيخ ابن عثيمني، جهود حول الباحث استبانة نتائج (٦)
املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، جهود الشيخ ابن حول الباحث استبانة (٧) نتائج
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احلاجة(١). ذلك عند خيالف ما عىل بالعمل، والتنبيه ربط العلم  •

الرشعي(٢). بدليلها جزئية وكل العلم مسائل من مسألة كل ربط  •

يف ثنايا الدرس(٣). واألدبية العلمية والطرائف امللح إدخال  •

العلمية(٤). استيعاهبم املادة مد للمسائل ليتبني إلقائه بعد الطالب مناقشة  •

منه(٥). االنتهاء بعد رشحه ملا املراجعة  •

العناية بالدليل(٦).  •

املحققني(٧). عند املعتمدة املرجحات الرتجيح والتعويل عىل القوة يف  •

معهم(٨). واألدب الكبار األئمة احرتام  •

العلمية(٩). للامدة وإيضاحه وانضباطه، عنايته بالوقت،  •

للعلوم تدريسك يف الشيخ طريقة  من منها استفدت التي  اجلوانب أبرز ما ٣ـ
الرشعية؟

بالدليل(١٠). االعتناء  •

املوضوعية(١١). الذهني للدرس، وطريقة العرض الرتتيب  •

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، جهود الشيخ ابن حول الباحث استبانة (١) نتائج
املشيقح. عبداهللا التوجيري، د. اهللا، د.صالح رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول الباحث نتائج استبانة (٢)
املشيقح. عبداهللا التوجيري، د. اهللا، د.صالح رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول الباحث نتائج استبانة (٣)
املشيقح. عبداهللا التوجيري، د. اهللا، د.صالح رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول الباحث نتائج استبانة (٤)

عبدالعزيز احلجيالن. رمحه اهللا، أ.د. الشيخ ابن عثيمني، جهود حول الباحث استبانة نتائج (٥)
احلسن. صالح اهللا، أ.د. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود الباحث حول استبانة (٦) نتائج

اخلليل. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٧) نتائج
املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٨)

املصلح. خالد د. اهللا، عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث نتائج استبانة (٩)
عبدالعزيز احلجيالن. رمحه اهللا، أ.د. الشيخ ابن عثيمني، جهود حول الباحث استبانة نتائج (١٠)

القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (١١) نتائج
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احلضور لضامن الدرس  يف ومشاركتهم  الطالب  مع باحلوار الرشح أسلوب  •

العلمية(١). املادة واستيعاب الذهني منهم،
أهل كتب إىل الرجوع عىل لتعويدهم  املسائل بعض ببحث الطالب تكليف  •

منها(٢). البحث وطريقة العلم
اطراح األدلة إىل اللجوء النصوص وعدم الربط بني يف طريقته من اإلفادة حماولة  •

أمكن(٣). ما
ممكنة(٤). عبارة بأبسط عباراته وتفكيك العناية باملتن املرشوح  •

بشغف، يقبلون عليه جعلهم طالبه مع التعامل يف تربوي أسلوب للشيخ كان ٤ـ
أساليبه؟ بعض تذكر هل

هبا(٥). وحمبوباً حسنة فكان قدوة اخلريات، عىل ومواظبته نفسه، الشيخ يف صالح •

يف العلم(٦). رسوخه  •

.(٧)~ شيخنا ـه لَ لَّ ذَ كام العلم ذلّل هذا العرص أحداً يف فال أعلم العلم؛ تذليل  •

واألسلوب(٨). الطرح ومجال والصياغة، اإللقاء حسن  •

والرتغيب  االستفهام، بأسلوب كاألخذ الرتبية، Sيف النبي هبدي األخذ   •

والرتهيب(٩).
عبدالعزيز احلجيالن. رمحه اهللا، أ.د. الشيخ ابن عثيمني، جهود حول الباحث استبانة نتائج (١)
عبدالعزيز احلجيالن. رمحه اهللا، أ.د. الشيخ ابن عثيمني، جهود حول الباحث استبانة نتائج (٢)

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٣)

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٤)
اخلليل. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٥) نتائج
املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٦)

خالد املزيني. اهللا، د. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود الباحث حول استبانة نتائج (٧)
خالد املشيقح. اهللا، د. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود الباحث حول استبانة نتائج (٨)

احلسن. صالح اهللا، أ.د. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود الباحث حول استبانة (٩) نتائج
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هبم(١). والرفق املناسبات، من يف كثري لطالبه املداعبة  •

واخلاصة(٢). العلمية حاجاهتم تلمس  •

دروسه ولقاءاته  يف الرتبوية النصائح جمموعة من يركز عىل ~ الشيخ كان ٥ـ
عليها؟ الرتكيز ما سبب تقديرك ويف منها، شيئاً فهل تذكر العلمية،

من الشوائب(٣). وتنقيته القلب، وإصالح اإلخالص، عىل املستمر التنبيه  •

يف طلب العلم(٤). التدرج عىل احلرص  •

الكلمة(٥). وحدة عىل واحلرص الصدر، وإفشاء السالم، سالمة  •

إليه(٦). ويرجع العلم طالب مع يبقى الذي وأنه حفظ املتون، عىل التأكيد  •

الناس(٧). التعامل مع الرفق واللني يف مسألة عىل يركز كان  •

اخللق(٨). العلم ونفع بذل  •

موافقة السنة(٩). عىل احلرص  •

عنه(١٠). االنقطاع وعدم العلم طلب يف االستمرار عىل حثهم  •

والدعاة(١١). والوالة العلامء بني اجتامع الكلمة إىل والدعوة اخلالف، • التحذير من

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (١)
اخلليل. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٢) نتائج

القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٣) نتائج
اخلليل. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٤) نتائج
املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٥)

القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٦) نتائج
عبداهللا املشيقح. د. التوجيري، صالح د. عثيمني، رمحه اهللا، ابن الشيخ حول جهود الباحث استبانة نتائج (٧)

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٨)
خالد املشيقح. اهللا، د. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود الباحث حول استبانة نتائج (٩)
اخلليل. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (١٠) نتائج

القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (١١) نتائج
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باملعروف(١). لوالة األمور السمع والطاعة  •

ضوء يف منها شيئاً  تذكر هل اجلامعي، التعليم معروفة يف جهود للشيخ ٦ـ كان
اآليت:

داخل اجلامعة : اهللا إىل الدعوة جهوده يف ـ أ 
اجلامعة(٢). فرع منسويب جلميع املرجع العلمي هو الشيخ  •

وخصوصاً للطالب(٣). النصح عموماً  •

وزيارة كاملخيامت، هبا من أنشطة اجلامعة، وما يرتبط العامة يف املحارضات إلقاء  •

القصيم(٤). يف ضواحي الدورية رحالهتم يف املختلفة الدفعات طالب
العلمية : املادة أداء يف جهوده ـ ب

كلية يف مناهج الفقه اهللا إلمتام وقد وفقه من بحر، يغرف فهو للامدة العلمي حتضريه  •

مجيعها(٥). الدين الرشيعة وأصول يف كلية العقيدة إمتام مناهج يف رشع ثم الرشيعة
الطالب. إفادة يف ألوقاهتا واستغالله املحارضات، بمواعيد التزامه  •

الطالب(٦). وتقويم األسئلة وضع يف والدقة باحلزم واجلد، أداؤه اتسم  •

يرشحه(٧). الذي الكتاب لعبارات الدقيق تفكيكه  •

تدرييس(٨). بنصاب االلتزام يف الرغبة  •

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (١)

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٢)

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٣)
القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٤) نتائج

عبداهللا املشيقح. د. التوجيري، صالح د. عثيمني، رمحه اهللا، ابن الشيخ حول جهود الباحث استبانة نتائج (٥)
القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٦) نتائج

املقبل. عمر د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث نتائج (٧)
احلسن. صالح اهللا، أ.د. رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود الباحث حول استبانة (٨) نتائج
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األمثلة(١). برضب للطلبة العلمية املادة تقريب  •

العقيدة): (قسم العلمي القسم يف جهوده ـ ج
للكلية(٢). الرشعية املقررات لبعض واملناهج اخلطط وضع  •

املعارصة(٣). واملذاهب العقيدة رئاسة قسم  •

جملس الكلية: جهوده يف ـ د
مسافرا(٤). يكن مل املجلس ما جلسات مجيع حضور  •

الوقار واجلد(٥). املجلس عىل يضفي  •

واختيار مناهج الكلية(٦). وترتيب صياغة يف متميز أثر له  •

األعامل(٧). حريصاً عىل إهناء النظام يف ضبط دقيقاً كان  •

واإلدارية(٨). العلمية القسم قضايا يتبنى  •

وقدراً(٩). سناً منه أصغر هم ملن واالحرتام التواضع  •

املجلس وتوجيهاته، قرارات سري يف الكبري األثر الكلية جملس لعضويته يف كان  •

نظرة ثاقبة(١٠). ذات حكيمة القرارات فتخرج تلك
منها؟ بعضاً تذكر هل اجلامعة، يف اإلداريني بعض مع خاصة ٧ـ للشيخ مواقف

خالد املشيقح. د. اهللا، عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة نتائج (١)
القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٢) نتائج
القايض. أمحد د. اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود حول استبانة الباحث (٣) نتائج

احلسن. أ.د.صالح اهللا، عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (٤) نتائج

احلسن. أ.د.صالح اهللا، عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (٥) نتائج

احلسن. أ.د.صالح اهللا، عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (٦) نتائج
عبداهللا املشيقح. د. التوجيري، صالح د. عثيمني، رمحه اهللا، ابن الشيخ حول جهود الباحث استبانة نتائج (٧)
عبداهللا املشيقح. د. التوجيري، صالح د. عثيمني، رمحه اهللا، ابن الشيخ حول جهود الباحث استبانة نتائج (٨)

احلسن. أ.د.صالح اهللا، عثيمني، رمحه ابن الشيخ جهود حول الباحث استبانة (٩) نتائج
املزيني. الرمحن د. عبد اهللا، رمحه عثيمني، ابن الشيخ جهود الباحث حول استبانة نتائج (١٠)



٢٠٣

البحث. صلب يف تم ذكرها قد  •

من بعضاً تذكر خاصة، فهل مواقف من العلامء عامل من أي خواص ينفك ال ٨ـ
املواقف؟. تلك

البحث. صلب يف تم ذكرها قد  •

عن رأيك. أوراق للتعبري إضافة كام يمكنك أخري، معلومات أية إضافة يمكنك ٩ـ
الشتات  مجع عىل واحلرص املختلفة األطراف استيعاب عىل ~ مقدرته  •

وتأليف القلوب(١).
واحلقوق(٢). يف األوقات املظاهر، حازماً عن كان بعيداً  •

ونصائحه(٣). وخطواته، وجهوده، عن أعامله، هنائياً يتحدث ال كان  •

.(٤) وطالباً علامءً كباراً وصغاراً، العالقات تنوع يف عجيبة قدرة له  •

والدليل بالقضية نفسه  املخالفني ويربط األشخاص عن احلديث يتجنب كان  •

.(٥) غالباً األشخاص دون
يف الفردوس وإياه ومجعنا جناته، فسيح وأسكنه له، شيخنا، وغفر اهللا رحم
ذلك ويل إنه علينا، حق له من وكل وأحبابنا، نا، وعلامءَ ووالدينا، من اجلنة األعىل

عليه. والقادر

أمجعني. وصحبه وآله حممد نبينا عىل والسالم العاملني، والصالة هللا رب واحلمد

***

عبداهللا املشيقح. د. التوجيري، صالح د. عثيمني، رمحه اهللا، ابن الشيخ حول جهود الباحث استبانة نتائج (١)

املشيقح. د. عبداهللا التوجيري، صالح د. اهللا، رمحه عثيمني، جهود الشيخ ابن حول الباحث استبانة (٢) نتائج

عبداهللا املشيقح. د. التوجيري، صالح د. عثيمني، رمحه اهللا، ابن الشيخ حول جهود الباحث استبانة نتائج (٣)

عبداهللا املشيقح. د. التوجيري، صالح د. عثيمني، رمحه اهللا، ابن الشيخ حول جهود الباحث استبانة نتائج (٤)

عبداهللا املشيقح. د. التوجيري، صالح د. عثيمني، رمحه اهللا، ابن الشيخ حول جهود الباحث استبانة نتائج (٥)






